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Verenigingen presenteren
zich zaterdag op infomarkt

W E E K E N D D I E N S T E N

Op zaterdag 7 september wordt er
een grote infomarkt gehouden in
het Dorpscentrum waar 25 vereni-
gingen uit Vorden zich zullen pre-
senteren. De bedoeling van deze
Infomarkt is het Vordense publiek
in contact te brengen met de diver-
se clubs, verenigingen en instellin-
gen die in het Dorpscentrum hun
domicilie hebben.

De infomarkt is vooral bedoeld voor
mensen die nog niet zo lang in Vorden
wonen. "Wij willen hen door middel
van deze infomarkt laten zien wat
Vorden op het gebied van het vereni-
gingsleven te bieden heeft", aldus voor-
zitter N. Sikkens van het dagelijks be-
stuur van het dorpscentrum. Tijdens
de infomarkt zullen bijvoorbeeld diver-
se koren, muziekverenigingen en vrou-
wenclubs aanwezig zijn. Ook organisa-
ties als Amnesty International en de.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden pre-
senteren zich zaterdag aan het pu-
bliek. "De meeste verenigingen in
Nederland hebben te kampen met een
teruglopend aantal leden", legt me-
vrouw Sikkens uit. "Vorden is wat dat
betreft geen uitzondering. Door deze
informatiemarkt te organiseren hopen
we de Vordense clubs een handje te

kunnen helpen om hun ledental weer
iets op te krikken".

Naast de verschillende verenigingen
die zich op zaterdag 7 september pre-
senteren, zijn er ook allerlei randacti-
viteiten die een bezoek aan de
Infomarkt extra gezellig maken. Zo be-
staat er dé mogelijkheid om met enke-
le beroemde voetballers van Ajax op de
foto te gaan zoals Danny Blind, Patrick
Kluivert, Mark Overmars of Ronald de
Boer. De bezoekers mogen zelf uitkie-
zen met wie ze op de foto willen. Het
mag duidelijk zijn dat de Ajacieden za-
terdag niet in levende lijve aanwezig
zijn op de Infomarkt, maar op de foto
die er gemaakt wordt zijn ze niet van
de echte voetballers te onderscheiden.
Verder zal Fons Rouwhorst een diaserie
laten zien over Oud Vorden. Het gaat
hier om een nieuwe serie waarvan
sommige dia's nog nooit eerder zijn
vertoond. De diaserie duurt ongeveer
een kwartier en geeft met name nieu-
we inwoners van de gemeente Vorden
een uitstekend overzicht van de ge-
schiedeni^^ Vorden. Voor de kinde-
ren zullen^We gehele dag tekenfilms
worden gedraaid in zaal!9. Verder
staat hier een smakelijke verrassing op
hen te wachten. Zie ook advertentie.

Bloemenzondag
Na de kerkdiensten van zondag 8 sep-
tember zullen weer vele mensen op
pad gaan met een bos bloemen in het
kader van de bloemenzondag. Deze
jaarlijks terugkerende bloemengroet is
een initiatief van de drie kerken in
Vorden en De Zonnebloem. Deze zon-
dag valt samen met de landelijke
Ziekendag van de Zonnebloem.
De bloemengroet is bedoeld voor 80-
plussers, zieken en voor mensen die op
een of andere manier niet vergeten
mogen worden. Ook dit jaar wordt het
op prijs gesteld als u zelf een bos bloe-
men komt brengen. Natuurlijk mag dit
ook een bloemetje uit eigen tuin zijn.
U kunt u uw bloemen op vrijdagavond
6 september tussen zeven en negen
uur afgeven bij "Het Achterhuus" of bij
mevrouw Wissink aan de Eikenlaan 10
in Kranenburg. De bloemendienst
wordt zoveel mogelijk volgens dezelfde
liturgie in de drie kerken gehouden.
De liturgie is voorbereid door leden
van de drie kerken. Het thema van de
dienst is "Niet storen'. Voor meer infor-
matie over de bloemenzondag kunt u
contact opnemen met Hanny Wichers
(55 23 07).

GAJK

Jeugddienst
Op zondagavond 8 september wordt er
een Jeugddienst gehouden in het
Achterhuus. Er wordt tijdens deze
dienst veel popmuziek gedraaid en een
toneelstuk opgevoerd.

Aantrekkelijke
vliegvakanties?

Zie Rabobankadvertentie
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Het Gelders Agrarisch Jongeren
Kontakt (GAJK) houdt zaterdag 7 sep-
tember de jaarlijkse wedstrijdendag.
De organisatie is in handen van de ag-
rarische jongeren uit de afdelingen
Vorden, Almen, Warnsveld en Laren.
De wedstrijdendag staat voornamelijk
in het teken van de veebeoordelings-
lijst, de trekkerbehendigheidswed-
strijd en de ploegwedstrijd. De deelne-
mers van de veebeoordelingswedstrijd
hebben zich al geplaatst tijdens de re-
gionale voorrondes in de provincie.
Zodoende zijn er 52 deelnemers ge
plaatst voor zwartbont en 48 deelne-
mers voor roodbont veebeoordeling.
Dus volop spanning voor deelnemers
en publiek: wie wordt er provinciaal
kampioen veebeoordelen. Voor de
ploegwedstrijd kunnen zich nog deel-
nemers opgeven bij Jan Eskes (55 16
34). Voor al diegenen die goed met een
tractor overweg kunnen is er de trek-
kerbehendigheidswedstrijd. Men kan
zich hiervoor ter plekke opgeven. De
beste 8 deelnemers aan deze wedstrijd
kunnen doorgaan naar de Nederlandse
kampioenschappen welke volgend jaar
gehouden zullen worden.
De wedstrijden vinden plaats aan "De
Driesteek" in Warnsveld. Men kan het
terrein bereiken vanaf cafe-restaurant
"De Boggelaar" aan de weg Vorden-
Warnsveld. De route naar het terrein is
met borden aangegeven. Naast ge-
noemde wedstrijden zijn er zaterdag
nog tal van andere aktiviteiten zoals
spijkerbroek hangen, hooivorkwerpen
en een zitmaaier race. Voor deze laat-
ste race kan iedereen zich opgeven. Er
moet bij deze races gebruik gemaakt
worden van eigen zitmaaiers. De races
worden in verschillende manches van
5 ronden op een speciaal parcours ge-
reden. Opgave is mogelijk bij Christa
Fransen (49 36 16).

Hervormde Gemeente
Zondag 8 september 10.00 uur ds. H. Westerink.
Bloemendienst; 19.00 uurgez. jongerendienst in
'het Achterhuus'.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 september 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, oec. dienst RK kerk m.m.v. de scholen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 8 september 10.00 uur H.G. Dijkman, bloe-
mendienst: 19.00uurgez.jongerendienst in 'het
Achterhuus'.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 7 september 18.30 uur Woord- en Com-
munieviering.
Zondag 8 september 10.00 uur Eucharistie-
viering. Bloemen/ziekenzondag m.m.v. Cante-
mus Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7 september 17.00 uur Viering.
Zondag 8 september 10.00 uur Viering.

Weekendwacht pastores: 8-9 september Pastoor
G. Simons, Borculo. Tel. (0545) 27 13 83.

Huisarts 7-8 september dr. Hans, Christinalaan
18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevaller^Ë^k-t tot deze spreek-
uren kunnen wachten^HHe altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 7-8 september J.H. Hagedoorn, Lochem,
tel. (0573) 25 14 83. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Hê B^^ve Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en
gezinsleden de hele dag; voor anderen 15.00
-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
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Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zakc-n op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20c t /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Euro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515. en mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur,
vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van
9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infod ierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



Bezoek onze spectaculaire
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van 10.00-16.00 uur

In het dorpscentrum
met onder andere:

presentaties door diverse Vordense clubs, vereni-
gingen en instellingen
non-stop diashow over Vorden
ruilbeurs
computer demonstraties
tekenfilms voor kinderen
een foto van uzelf, temidden van beroemde Ajax-
spelers
demonstratie van het progr. "Homenet"
smakelijke verrassing voor de kinderen

Toegang gratis!

Dorpscentrum Raadhuisstraat 6
Vorden

* EXTRA BELEGEN KAAS
500 gram

* KERNHEMMER KAAS
100 gram

6.95

2."
* CHOCOLADE PINDA'S
250 gram

NIEUW!!
* ITALIAANSE GROTE KNOFLOOK
OLIJVEN (zonder pit)
100 gram 2.'25

ook toast en soepstengels

KAAS /NOTEN /WIJNWINKEL

UWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

Contactjes
• Te koop: Camper, 2 pers.,
Fiat Ducato 2.5 D 1983, met
luifel en koelkast, in prima
staat. Tel. (0575) 55 66 30.

• Voor metsel- en timmer-
werk kunt u Harmsen bellen.
Tel. (0575) 55 14 86

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• 't Kwekerijtje 'De Rou-
wenhorst', Leestenseweg 32
te Vierakker heeft uit eigen
kwekerij, dus zeer voorde-
lig, wat andesoortige vaste
planten. Open op vrijdag en
zaterdag

• Gezocht: woonruimte voor
jong stel in Vorden of omge-
ving. Tel. 55 20 61 of 55 22 45
• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het
ook! Bel voor informatie Wilma
(0575) 46 72 22

• "Open Huis" van div. cur-
sussen textielverven, zijdever-
ven, dekoratie-ideetjes enz.
Dinsdag 10 september, 9.30
tot 15.00 uur. Deze week star-
ten ook de cursussen. Anja
Brummelman, Polman 10a,
Vorden (Delden), Tel. (0575)
551649

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het
ook! Bel voor informatie Wilma
(0575) 46 72 22

• Heb je zelf een entreekaart
to share Tina's wildest dream
op 8 september in de Arena?
Ga dan mee met de Steamy
windows bus vanuit Vorden
of Hengelo (Gld.). Bel (0575)
55 67 16 voor een rockbewijs

• Comité Gorssel-Vorden van
Vrienden van de Ned. Hart-
stichting organiseert in okto-
ber weer een reanimatiecur-
sus in het Groene Kruis-
gebouw te Vorden. Voor infor-
matie en opgave R. te Vaar-
werk, tel. 55 26 18

• Gevraagd: vrouwelijke
hulp voor de periode van 14
oktober tot 1 november van
08.00 tot 16.30 uur. Wasserij
Siebelink, tel. 55 14 65

• Te koop: veewagen achter
trekker en partijtje ingekuilde
snijmais. F.A. Heuvelink, Ou-
de Borculoseweg 14, Warns-
veld, tel. (0575) 43 13 56

• Te koop: Haflinger merrie-
veulen met papieren. Tel.
(0575) 55 64'25

• 't Kwekerijtje 'De Rou-
wenhorst', Leestenseweg 32
te Vierakker heeft uit eigen
kwekerij, dus zeer voordelig,
wat andersoortige vaste
planten. Open op vrijdag en
zaterdag.

• Judolessen op maandag
in Vorden, Sporthal 't Jebbink.
In de maand september judo
introductielessen. Voor meer
info: 55 27 42 of (0543) 51 74
67.

• Jonge werkende vrouw (27
jr.) zoekt woonruimte in
Vorden. Tel. (0575) 55 35 08
(na 17.00 uur).

Ons Vordens Rundvlees een Klasse Apart
dit weekend extra voordelig:

BIEFSTUK

WOENSDAG 6EHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG

Karbonades
5 halen

4 betalen

WEEKEND

500 gram Riblappen

+ 500 gram Kippepoten

f9,95samen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt,
Zure zult, Gekookte lever,

Boterhamworst,
Leverkaas

100 gram 1,00

BIEFSTUK WEEKEND

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

3 stuks voor f IUj™~

met gratis kruidenboter

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 Vlindervinken +

4 Boomstammetjes

samen

Marktaanbieding
Bami/nasi 1 kilo

SMULLERS OPGELET
5,95

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Runder Rollade met vruchten
500 gram 8,95

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel. (0575) 55 14 70

Elke 1e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: rechts naast
Super Grotenhuys aan
de Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.
Tevens kunt u dagelijks
uw papier daar buiten

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

2 BOS BLOEMEN naar keuze

2 GROTE BOL CHRYSANTEN

5 HEIDEPLANTEN

3 KAAPS VIOLEN

2 WINTERCYCLAMEN

M

DE VALEWEIDE-bloemen

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

3 kilo

WITLOF
JAMES
GRIEVE
CHAMPIGNONS o
VERS 1 pond ̂ jÏJ O

KOIDËNHOF'S Versmarkt



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Zoë

26 augustus 1996.

Nikos Emmanouil
Jacqueline ter Huerne

H.K. van Gelreweg 18,
7251 XL Vorden,
tel. (0575) 55 11 41

Bezoek is na een telefoontje
van harte welkom.

Wij willen iedereen hartelijk
dank zeggen voor de vele feli-
citaties, kaarten, cadeaus,
bloemen en telefoontjes die
we tijdens ons 40-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.
Het was geweldig, daarvoor
nog veel dank.

Rinus en Dikkie Rothman

G. v. Limburg Stirumstraat 7
7251 XG Vorden.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felici-
taties, kaarten, cadeaus en
bloemen die we tijdens ons
40-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

Herman en Mini Steenblik

Het Jebbink 16,
7251 BL Vorden.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felici-
taties, kaarten, cadeaus, bloe-
men die wij mochten ontvan-
gen tijdens ons 50-jarig hu-
welijksfeest.

Hendrik en Diekske
Wonnink

Hoekendaalseweg 2
7251 RM Vorden

Voor de vele blijken van
medeleven, zowel persoonlijk
als schriftelijk, na het overlij-
den van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en opa

Willem Kamperman

willen wij u hartelijk danken.

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u
op deze wijze onze oprechte
dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvan-
gen.

A. Kamperman-Wentink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, september 1996.

Te koop: snijbloemen
op eigen land geteeld, verser
kan het niet. Chrysanten, anjers,
asters, gladiolen, zonnebloe-
men, kalebassen

en nog enkele andere
soorten
SCHOENAKER
vlerakkersestr.w. 22,
vlerakker

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Dit mo'j metmaken
21 september

concert

BOH FOI TOCH
Sporthal „De Kamp"

Hengelo (GLD)

Veurverkoop a f 17,50:
Café 't Hoekje, Hengelo
Hotel Leemreis, Hengelo

Expert Arendsen, Hengelo
Bakkerij Hekkelman, Hengelo

Grand café de Egelantier, Hengelo
Weulen Kranenbarg, Vorden
Café Winkelman, Keijenborg

;

Op 5 september 1996 gaan wij trou-
wen in het gemeentehuis 'Kasteel
Vorden'.

| Mirjam Bruggeman
en
Erwin Jansen

Zwolse Binnenweg 21
7315 CA Apeldoorn

Op zaterdag 14 september 1996 zijn
wij,

Derk en Hennie Steege

40 jaar getrouwd.

U bept van harte welkom op onze re-
ceptie van 14.30 tot 16.30 uur in zaal
'Den Bremer', Z.E.-weg 37 te Toldijk.

Walterslagweg 6
7223 KB Baak

Verdrietig om haar heengaan, maar met een
bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voorbij is,
geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van
ons is heengegaan onze lieve en zorgzame moe-
der, schoonmoeder en oma

HENDRIKAGERDINA
KETTELERIJ-VISSCHERS

WEDUWE VAN JOHAN KETTELERU

in de leeftijd van 77 jaar.

Onze dank gaat uit naar de directie en verplegend
personeel van „De Wehme" voor hun liefdevolle
verzorging.

Lochem: Jóil̂ Rhonewille-Kettelerij
Gerrit Schonewille

Linda, Michel
Hengelo (Gld.): Henny Bruggink-Kettelerij

Gerrit Bruggink

Vorden, 1 september 1996
„De Wehme"

Correspondentieadres:
Nassaulaan 55, 7242 CK Lochem

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 5
september om 12.00 uur in de N.H. Kerk te Vor-
den, waarna de begrafenis om ongeveer 13.00 uur
zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats,
Kerkhoflaan aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

Na een kort ziekbed is nog vrij plotseling uit onze
familiekring weggenomen onze lieve schoonzuster
en tante

HENDRIKA GERDINA VISSCHERS
WEDUWE VAN J. KETTELERU

in de leeftijd van bijna 78 jaar.

Maurik: A.C. Ruiterkamp-Pellenberg
Vierakker: J.W. Smallegoor

Vorden: J.W. Ruiterkamp
Vorden: Fam. Pellenberg

neven en nichten

Vorden, 1 september 1996

Toch nog onverwachts is van ons heengegaan
mijn schoonzuster en onze tante

HENTJE KETTELERIJ-VISSCHERS
WEDUWE VAN JOH. KETTELERU

Vorden: J.A. Visschers-Zweverink
neven en nichten

Vorden, 1 september 1996

We maken het
u lekker

kip in braadzak,
per stuk 995

^—

4 hamburgers
en 500 gr. gekruid
gehakt

Gebraden rosbief
100 gram

Gebakken ovenspek,
100 gram

|95

,89 Vleestomaatjes,
. per stuk 185

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

Verhuisd per 1-9-1996
van Dorpsstraat 11
naar Nijlandweg 4
7251 KK Vor^^Tel. 55 66 70

Jan en Hermien Oplaat

Monuta
Als de

laatste zorg
persoonlijk

moet zijn.
Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

(0575) 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

GYMVERENIGING ACHILLES
Door het vertrek van enkele leden van de jazz i.v.m.
vervolgstudies is er plaats voor dames vanaf 20
jaar, die lekker met zijn allen willen "jazzen" en na
afloop gezellig nog wat nakletsen.
Heb je zin, kom dan eens langs.
Waar? Nou in de gymzaal aan de Leliestraat van
19.30-20.30 uur op donderdag.

Voor informatie kun je terecht bij:
mevr. Besselink, tel. 0575-461215 of
mevr. Dinkelman tel. 0575-462030.

Peuterspeelzaal
'Ot en Sien'
Het Jebbink 13a
7251 BH Vorden
tel. (0575)55 1894

VELE HANDEN HEBBEN DE
KLUS GEKLAARD. UW HULP
WAS ZEER DE MOEITE WAARD

Peuterspeelzaal "Ot en Sien"
bedankt nogmaals alle betrokke-
nen voor de getoonde inzet bij de
grote opknapbeurt.
We hebben geprobeerd iedereen
zoveel mogelijk persoonlijk te
bedanken. Diegenen die onver-
hoopt aan onze aandacht zijn ont-
snapt, bedanken wij bij deze als-
nog.
Evenzeer gaat onze dank uit naar
de firma's Boerstoel schildersbe-
drijf en Bijenhof fijnhoutbewerking,
alsmede afdeling Welzijn en B&W
van de Gemeente Vorden, die alle
mede mogelijk hebben gemaakt
dat onze plannen konden worden
gerealiseerd.

Namens bestuur, leidsters
en PEUTERS van peuterspeelzaal
Ot en Sien.

Jonge
Florijn
deze week

19,95
Burg. Ci i l lc-cs t iaat 12

Telefoon !<>:>7.r>) 0.5 1:1 <>

Wilt u leren knippen en
naaien of wilt u de kneepjes
van het vak leren? Dat kan
bij

I. Kroese-Olthof
Het Kerspel 28, Vorden

Voor inl. en opgave tel. (0575)
55 10 53; b.g.g. 55 16 03.

Lessen starten
vanaf 16 sept. 1996.



Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

l Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Het gemeentehuis is open van maan-
dag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mülderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00
uur
en volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNMNGEN

Burgemeester en wethouders hebben
de volgende vergunningen verleend
aan:

de heer J.A.M. Heytink voor het bou-
wen van een carport op het perceel
Beeklaan 32 te Wichmond.
de Provisoren van het Burgerwees-
huis Zutphen voor het bouwen van
een ligboxenstal aan de Schuttestraat
7 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan de aan-
vragers, daartegen een bezwaar-
schrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn
bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied.

EMEENTEREIS PERSONEEL

Op dit moment is de afdeling bestuur
bezig met het samenstellen van de
gemeentegids 1997. Tot 15 september
kunt u aanvullingen of wijzigingen
doorgeven aan de afdeling bestuur.

EMEENTEGIDS

Op dit momen^^e afdeling bestuur
bezig met het samenstellen van de
gemeentegids 1997. Tot 15 september
kunt u aanvullingen of wijzigingen
doorgeven aan de afdeling bestuur.

NGEKOMENBOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam

F.H. Fokkink

A.G.B. Cornielje

Bouwadres

Larenseweg 3
Vorden

IJselweg 17
Vierakker

Datum Omschrijving
ontv.

27-08-96 bouw manege

28-08-96 bouw schuur/berging

Deze bouwaanvragen kunt u gedurende veertien dagen inzien bij de sector
grondgebied in het koetshuis.

RUmLLIGERSBELEID IN DE SPORTVERENIGING

Uit onderzoeken is gebleken dat er een vrijwilligerstekort (in kwantitatieve en
kwalitatieve zin) binnen sportverenigingen is. Ook het verloop onder kaderle-
den is groot. Dit is niets nieuws. Helaas ontbreekt vaak een "effectief' vrijwilli-
gersbeleid. Daarom is er een initiatief genomen met als doel een structurele ver-
betering aan te brengen in de positie en het functioneren van vrijwillig kader
in de sportvereniging.

In samenwerking met gemeenten, lokale sportbundelingen en regionale sport-
organisaties probeert de Gelderse Sport Federatie (GSF) door het aanbieden van
een aantal thema-bijeenkomsten de sportverenigingen handvatten mee te
geven, zodat zij aan de gang kunnen met het vrijwilligersbeleid. De themabij-
eenkomsten worden regionaal georganiseerd. Bestuurs- en kaderleden van
sportverenigingen zijn de doelgroep voor deze bijeenkomsten. Aan deelname
aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

In de omgeving van Vorden vinden de volgende bijeenkomsten plaats:
- maandag 30 september .1996 om 19.30 uur in Zalencentrum Wildenbeest,

Rozengaardseweg 3 in Doetinchem, organisatie: Comité Doetinchemse
Sportverenigingen;

- dinsdag 8 oktober 1996 om 19.30 uur in café-restaurant De Klok, Grotestraat
84 in Eibergen, organisatie: Eibergse Sport Federatie.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met de
Gelderse Sport Federatie, telefoon (026) 483 45 52 (Wim van 't Westeinde of Lu-
cia Weijde).

NTTREKKEN VOETPAD AAN DE OPENBAARHEID.

Burgemeester en wethouders hebben van de eigenaren van aangrenzende per-
celen het verzoek ontvangen het tussen de Ruurloseweg en de Eikenlaan in
Kranenburg gelegen
perceel, dat dienst doet als voetpad, te mogen aankopen. Burgemeester en wet-
houders zijn in principe bereid te verkopen maar het voetpad moet dan eerst
aan de openbaarheid onttrokken worden. Het onttrekken aan de openbaarheid
is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het voornemen het voetpad aan
de openbaarheid te onttrekken tot 2 oktober 1996 (schriftelijk) aan de gemeen-
teraad van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden, kenbaar maken.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES.

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij
of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

Ook u kunt, indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u
wilt inspreken, moet u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan
de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om
in te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agen-
dapunt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de
behandeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een
tweede inspraakronde invoegen.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op dinsdag 10
september om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
- jaarverslag 1995 van Bureau Slachtofferhulp Ijsselstreek;

jaarverslag uitvoerin^P^eubeleid;
- notitie stand van zaken modernisering ouderenzorg;
- verordening kinderopvang Vorden 1996.

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op woensdag 11 sep-
tember 1996 om 20.00 mu^n het gemeentehuis. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen: ^JP

bestuurlijke reorganisatie;
- referendum;
- beleidsregels voor de toepassing van openbare voorbereidingsprocedures;
- notitie „betere aanspreekbaarheid/beschikbaarheid in de gemeente"; inci-

dentenoverzicht 1995;
- gemeentelijke herindeling, mogelijke personele gevolgen;
- vaststelling bestemmingsplan „Buitengebied 1996, nr. l";
- vaststelling bestemmingsplan „Hamelandweg 1996";
- vaststelling bestemmingsplan „Reconstructie Industrieweg 1996";
- vaststelling bestemmingsplan „Buitengebied de Vijfsprong".

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken verga-
dert op woensdag 11 september 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:
- aandelenruil N.V. Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland;
- aanpassing gemeentewerf aan milieutechnische eisen;
- erfpacht ondergrond verzorgingstehuis „De Wehme" en woonzorgcomplex;
- fietspad Lankhorsterstraat.

ERGADERING GEMEENTERAAD OP DINSDAG 17 SEPTEMBER 1996

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 september 1996 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- aandelenruil N.V. Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland;
- binnentreden ter uitvoering noodverordening burgemeester;
- Verordening kinderopvang Vorden 1996;
- gemeentelijke herindeling, mogelijke personele gevolgen;
-jaarverslag uitvoering milieubeleid;
- vaststelling bestemmingsplan „Buitengebied 1996, nr. l";
- vaststelling bestemmingsplan „Hamelandweg 1996";
- vaststelling bestemmingsplan „Reconstructie Industrieweg 1996";
- vaststelling bestemmingsplan „Buitengebied De Vijfsprong";
- aanpassing gemeentewerf aan milieutechnische eisen;
- erfpacht ondergrond verzorgingstehuis „De Wehme"en woonzorgcomplex;
- fietspad Lankhorsterstraat (Wichmond -sporthal De Lankhorst).

Spreekrecht.
U kunt aan het eind van de -openbare- raadsvergadering, na de rondvraag, spre-
ken over een onderwerp, dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er
is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de
agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken in een commis-
sievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aan-
melden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt spreken.
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ANDELENRUIL N.V. WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ OOSTELIJK

GELDERLAND

In de provincie Gelderland verzorgen meerdere waterleidingbedrijven de water-
voorziening. De provincie vindt het noodzakelijk dat er één waterleidingmaat-
schappij komt. Daarvoor is het noodzakelijk dat de aandeelhouders, waaronder
de gemeente Vorden, hun aandelen in de huidige waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland, omzetten in aandelen van het nieuwe waterbedrijf
Gelderland. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de
aandelen om te ruilen.

ANPASSEN GEMEENTEWERF AAN MILIEUTECHNISCHE EISEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een krediet van
f. 85.000,— beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de gerneentewerf aan
milieutechnische eisen.
Van de zoutloods moeten de muren en de vloer vernieuwd worden, er moet een
beweegbare afscherming aan de oostgevel komen en de staalconstructie krijgt
een extra beschermlaag; in de bestrijdingsmiddelenkast komt een vloeistof-
dichte bak en er komen stalen looproosters; in de wasplaats wordt de huidige
bestrating vervangen door een vloeistofdichte bestrating.

INNENTREDEN IN NOODSITUA TIES

In noodsituatie (denk bijvoorbeeld aan de watersnoodramp van 1993/1994) zijn
op dit moment de burgemeesters niet bevoegd om in woningen binnen te tre-
den. De gemeentelijke noodbevoegdheden staan dit niet toe. Wel is dit mogelijk
als de gemeenteraad een verordening vaststelt die het binnentreden in noodsi-
tuaties regelt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dit voor de
gemeenten uitgezocht. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad
voor om een „Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordenin-
gen" vast te stellen.

ERORDENING KINDEROPVANG 1996

Per l januari 1996 is de Stimuleringsmaatregel kinderopvang beëindigd. Tevens
is er een tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang gekomen. Dit maakt het
noodzakelijk om een nieuwe verordening kinderopvang vast te stellen.

Burgemeester stellen de gemeenteraad voor om in de verordening te bepalen de
kinderopvang aan een vergunning te verbinden. In de nieuw vast te stellen ver-
ordening zijn de kwaliteitseisen opgenomen. De Verordening is eveneens van
toepassing op peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

l f f f - f l

ERSONELE GEVOLGEN VAN EEN MOGELIJKE GEMEENTELIJKE
HERINDELING

Op bestuurlijk niveau wordt druk gesproken over gemeentelijke herindeling. De
medewerkers van de gemeente Vorden verzoeken de gemeenteraad om alleen
aan een gemeentelijke herindeling mee te werken als er voor hen geen gedwon-
gen ontslagen uit voortvloeien.

Burgemeester en wethouders vinden dit een zo v^^hprekende zaak dat zij
tot op heden de gemeenteraad nog niet verzocht hebben om over dit aspect een
uitspraak te doen. Thans vragen zij wel aan de gemeenteraad om alleen aan een
gemeentelijke herindeling mee te werken als daar geen gedwongen ontslagen
voor de medewerkers van de gemeente Vorden uit voortvloeien.

ASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN „BUITENGEBIED 1996, NR. l"

Dit bestemmingsplan beoogt invulling te geven aan het door de gemeenteraad
voorgestane beleid voor herinvulling van vrijkomende agrarische bedrijfsge-
bouwen voor de percelen Maalderinkweg 6 en Wiersserbroekweg l te Vorden.

Uitgangspunt blijft dat nieuwe bedrijfsfuncties in principe plaats moeten vin-
den op het industrieterrein. In bepaalde gevallen wil de gemeenteraad meewer-
ken aan vestiging van bedrijven in vrijkomende agrarische gebouwen. Het moet
dan gaan om een startend bedrijf van geringe omvang, dat weinig milieubelas-
tend is en dat de landschappelijke waarde van de omringende gebieden niet
onevenredig aantast. Ook zal er geen beperking mogen voortvloeien voor de
bedrijfsvoering van de omliggende agrarische bedrijven, mogen geen producten
en materialen ten dienste van de bedrijfsmatige activiteiten worden opgeslagen
buiten de als zodanig toegelaten bebouwing en zal detailhandel niet worden
toegestaan.

"HFf M~IETSPAD LANKHORSTERSTRAAT (WICHMOND SPORTHAL DE
f LANKHORST)

burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een krediet van f.
538.000,— beschikbaar te stellen voor het realiseren van een fietspad van
Wichmond naar de sporthal de Lankhorst. De provincie Gelderland heeft een
stimuleringsbijdrage toegekend van f. 175.000,- onder de voorwaarde dat het
plan nog dit jaar wordt uitgevoerd. Burgemeester en wethouders proberen de
onderhandelingen over de aankoop van de gronden zo snel mogelijk af te ron-
den. Via een vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening kan het fietspad dan mogelijk nog dit jaar gerealiseerd worden.

'R EFERENDUM

Burgemeester en wethouders vragen de commissie bestuur en ruimtelijke orde-
ning om advies over de invoering van een referendum. Bij de opstelling van het
Beleidsprogram 1994-1998 heeft de gemeenteraad de wens geuit de burger meer
te betrekken bij het openbaar bestuur. Het referendum is een aanvulling op alle
bestaande inspraakmogelijkheden.

raadplegend referendum
Burgemeester en wethouders kiezen ervoor om een raadplegend referendum in
te voeren waarbij AÉfcrger zich kan uitspreken over een concreet voorstel dat
zich in de eindfase^mde besluitvorming bevindt, waar al één of meerdere ont-
werp-besluiten zijn geformuleerd. Een referendum over en reeds genomen
besluit is niet zinvol omdat het democratisch bestel dan gefunctioneerd heeft
en het bestuursorgaan dan de verantwoordelijkheid voor het genomen besluit
moet dragen.

voorwerp van een referendum
In principe kunnen alle raadsvoorstellen onderwerp van een referendum zijn,
behalve beslissingen met een individueel karakter en begroting en rekening.
Ook voor besluiten waarvoor al een uitgebreide openbare voorbereidingsproce-
dure is gevolgd, hoeft naar de mening van burgemeester en wethouders geen
voorwerp meer te zijn van een raadplegend referendum.

initiatief tot het houden van een referendum
Het initiatief voor het houden van een referendum hoeft niet alleen van de
gemeenteraad te komen, ook burgers kunnen het initiatief nemen tot het hou-
den van een referendum. Hiervoor moet een inleidend verzoek gedaan worden,
dan moeten er een minimum aantal handtekeningen verzameld worden
waarna vervolgens het referendum kan plaatsvinden als aan de in de verorde-
ning gestelde criteria is voldaan.

ASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN „RECONSTRUCTIE INDUSTRIE-
WEG 1996"

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de Industrieweg wordt gereconst-
rueerd, zoals in het plan voor de revitalisering van het Industrieterrein
Werkveld staat.

Dit plan heeft voor iedereen ter inzage gelegen, niemand heeft van de gelegen-
heid om zijn of haar zienswijze kenbaar te maken, gebruik gemaakt.

Ife
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ASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN „BUITENGEBIED DE VIJF-
SPRONG"

De vaststelling van dit bestemmingsplan maakt voor de Vijfsprong een functie-
verruiming mogelijk van een puur agrarisch bedrijf naar een arbeids- en bewp-
nersintensieve instelling.
Het ontwikkelingsplan van de Vijfsprong voorziet in zowel een uitbreiding van
het agrarische gedeelte, als het therapie en woongedeelte echter niet in die zin
dat er kwantitatief meer gebouwd zou kunnen worden, de verruiming ligt in
een grotere mogelijkheid tot spreiding van de gebouwen over het terrein.

van de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken over dit plan heeft nie-
mand gebruik gemaakt.

geldigheid referendum
Voor een geldig referendum moeten tweederde van het aantal kiezers dat bij de
laatste raadsverkiezingen is opgekomen, aan het referendum deelnemen.
Tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen moet geldig zijn.

omgaan met de uitslag
Nadat er een referendum is gehouden, moet de gemeenteraad zo spoedig moge-
lijk een beslissing nemen over het voorwerp van het referendum. De gemeente-
raad heeft in principe nog de mogelijkheid om af te wijken van de uitslag van
het referendum, maar dit zal dan slechts met zeer zwaarwegende argumenten
kunnen.

alternatieven
een alternatief voor het houden van een referendum kan een representatieve
telefonische steekproef zijn. Op deze manier is de mening van de bevolking
eveneens goed te peilen. Een voordeel is dat de respons van te voren bepaald is.

Een panel- of platformdiscussie kan eveneens een goed middel zijn om de
mening over een bepaald onderwerp te peilen.



SPORT-

K o l s k' l c; n

Aan de afgelopen weekend in
Rotterdam gehouden Wordcupwed-
strijden Rolski werd ook deelgenomen
door een viertal jeugdleden van rolki-
en langlaufvereniging Veluweljsse-
Istreek. De uit Vorden afkomstige Eefje
Pater, Tommie en Femke Becker en
Bert-Jan kolkman moesten starten in
een veld van 150 deelnemers afkomstig
uit elf Europese landen. Zij behoorden
tot de jongste deelnemers in hun cate-
gorie.
Zaterdag 31 augustus werd begonnen
met een proloog met 6 kilometer. De
Nederlandse bondscoach had een li-
miet van drie minuten achterstand op
de winnaar vastgesteld voor deelname
aan de vervolgwedstrijd over 22 kilo-
meter. Bert-Jan Kolkman kwam slechts
negentien seconden tekort. Tommie
Becker wist zich helaas ook niet te kwa-
lificeren. De twee meisjes waren wel
succesvol. In de vervolgwedstrijd met
een zogenoemde Gundersen-start wis-
ten de beide jeugdige Vordenaren zich
redelijk te handhaven.
Zondag l september was de teamrace
waar de meisjes ook aan de start ver-
schenen samen met twee andere meis-
jes uit Uden en Rotterdam. Deze wed-
strijd ging over 28 kilometer. Het kwar-
tet ging voortvaarend van start en lag de
eerste drie ronden vrijwel gelijk met de
Deense ploeg. Ruim halverwege moest
Femke Becker de strijd helaas opgeven
door materiaalpech. De andere drie
meisjes slaagden erin om het tempo er-
in te houden. Na ruim een uur gingen
ze over de finish met als resultaat een
fraaie tweede pleets achter het meis-
jesteam uit Denemarken. De prijzen
werden uitgereikt door staatssecretaris
Erica Terpstra, die zich zeer enthou-
siast toonde over het evenement.

Moto r s p o r t
Het komend weekend organiseert de
VAMC "De Graafschaprijders" een in-
ternationaal 40 Plus Treffen. De eerste
deelnemers voor dit treffen worden
vrijdagmiddag 6 september in het
Wapen van het Medler verwacht. Voor
vrijdagsavonds is er een gezellig sa-
menzijn. De meeste deelnemers zullen
in de loop van zaterdagmorgen arrive
ren. Voor zaterdagmiddag staat er een
toertocht op het programma. Een tocht
doof de Achterhoek en een deel van
Overyssel. Na het diner, zaterdagavond
in het Wapen van Medler, kunnen die
avond de beentjes van de vloer.
Zondagochtend is het al weer vroeg
dag. Na het ontbijt wordt een begin ge
maakt met een wedstrijd klootschie
ten. In de loop van zondagmiddag ver-
trekken de meeste deelnemers weer
huiswaarts. Een aantal gaat op weg
naar een volgend treffen. Tot dusver
hebben zich voor het internationale
treffen in Vorden ruim 70 personen in-
geschreven.

D u i v c s port
Leden van PV Vorden hebben dit week-
end deelgenomen aan een wedvlucht
vanaf Troyes over een afstand van 451
kilometer. De uitslagen waren als
volgt: A en A Winkels l, 5, 8,10,11,15,
19; A.A. Jurriens 2, 3, 7, 12, 14, 20; C.
Bruinsma 4,16,18; H. A. Eykelkamp en
Zn 6, 9, 13, 17. Tevens werd deelgeno-
men aan een wedvlucht vanaf Duffel.
Hier waren de uitslagen: M. Olieslager
l, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 16; R. Eykelkamp 2,
5, 11; AA. Jurriens 8, 10, 15, 20; C.
Bruinsma 9,13,17,18,19.

V o c t b

Be Quick-Vorden
Vorden moest vorige week dinsdag in
de bekerwedstrijd aantreden tegen Be
Quick uit Zutphen dat twee klassen ho-
ger speelt. W Vorden had in de eerste
helft het betere spel. Be Quick passte
onnauwkeurig zodat de verdediging
van Vorden telkens kon ingrijpen.
Halverwege de wedstrijd kwam Egfried
Booltink oog in oog te staan met de
doelman van Be Quick. De Zutphense
doelman wist met de punt van de
schoen een doelpunt te voorkomen. In
de 35e minuut ontving Mark van der
Linden de bal van Dennis Wentink
waaruit hij met een kopbal fraai wist te
scoren (0-1). Vlak voor de pauze kreeg
Udo Hey een unieke kans om de voor-
sprong van Vorden te vergroten. Tot op-
luchting van de Zutphense aanhang
hobbelde de bal langs de paal.
Na de theepauze trok Be Quick fel van
leer. In de 50e minuut scoorde
Reugebrink voor Be Quick (1-1). 5 mi-
nuten later kegelde Gert Jan Vos vanaf
25 meter de bal onhoudbaar achter
Marinho Besselink (2-1). Be Quick druk-
te fel door doch de achterhoede van
Vorden hield goed stand. Het laatste
kwartier was Vorden weer an bod.
Eerste stevende Hugo van Ditshuizen
op het doel van Be Quick af. Vlak voor
de zestien meter werd hij genadeloos
onderuit ghaald. De vrije trap leverde
helaas niets o^Bttk voor het eind ke-
gelde Mark va^^ Linken de bal nog
keihard naast het doel. Door dit resul-
taat is Vorden uitgeschakeld voor de
beker.

Programma
Zaterdag 7 september: Vorden Bl-
Veldhoek BI, Dierense Boys Bl-Vorden
B2, Vorden Cl-Ratti Cl. Zondag 8 sep-
tember: Vorden 2-HSC 3, Vorden 3,
Halle 2, Witkampers 5-Vorden 4,
Brummen 4-Vorden 5, Vorden 6-Socii 4.

Ratti
De oefenwedstrijden van het eerste
zondagselftal van Ratti zitten erop.
Afgelopen week werd er met 5-2 ge-
wonnen van de afdeling zaterdag van
Ratti en met 7-1 verloren van Vorden 2.
In de wedstrijd tegen de zaterdagafde-
ling stond het al snel 2-0 voor de zon-
dagsafdeling. Door te nonchelant voet-
bal kwam het zaterdagselftal ook weer
snel op 2-2. Het betere spel lang toch
bij de zondagsafdeling en mede door
conditiegebrek bij Ratti l Zaterdag
werd het 5-2.
Op zondag l september was Vorden 2
de tegenstander. In de eerste helft kon
Ratti het tempo goed bijhouden en
wist men Vorden nog op 1-1 te houden.
Na de rust stelde Vorden orde op zaken
en konden ze gemakkelijk uitlopen
naar een 7-1 overwinning. Zondag be
gint de competitie voor het zondags-
team van Ratti.

V i s s c n
De hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" hield voor haar seniorleden een
viswedstrijd in de Berkel bij Zwiep. De
vangst was uitstekend. De 17 deelne
mers vingen meer dan 300 vissen met
een totale lengte van 27 meter en 69
centimeter. De uitslag was: I J. Groot
Jebbink 26 stuks- lengte 478 cm; 2 W.
Vreeman 22 stuks- 399 cm; 3 A.
Golstein 21 stuks-395 cm. De volgende
wedstrijd wordt gehouden op 15 sep-
tember.

P a a r d c s p o r t
Zondag 25 augustus behaalde
Annemarie Garssen met haar pony
Fiury een derde prijs in de L dressuur
op het concours in Hummelo. Tiny
Koning behaalde met haar paard
Duvekot's Indus tweemaal een tweede
prijs op het concours in Bathmen wel-
ke op zondag 25 augustus werd gehou-
den.

Fietsorienteringsrit
De Oranjecommissie Medlertol hield
zondag een orienteringsrit voor fiet-
sers. In totaal namen er 40 personen
aan deel die rit maakten van 25 kilo-
meter. De rit ging via de Wientj es voort
richting golfterrein in de gemeente
Lochem en weer terug naar het Medler.
Onderweg moesten de deelnemers en-
kele opdrachten uitvoeren. De uitsla-
gen waren als volgt: l Harry Nijenhuls;
2 Henk Fokkink; 3 groep Wim
Neerlaar.

Diplomazwemmen
In zwembad "In de Dennen" vond za-
terdagmorgen het diplomazwemmen
plaats. Alle kandidaten die werden be
oordeeld door mevrouw S.H.Son-
neveld- Schouten slaagden. Namens de
NRZ was de heer A.Brands uit Gorssel
aanwezig.
Diploma A: Douwe Balvert, Mare van
der Linden, Djorne Toebes, Thomas
Rouwenhorst, Lianne van Langen,
Agnes Kieskamp, Tornar Remerie,
Jorno Messing, Loes Klein Haneveld,
Joke Wullink, Iris Elbrink. Diploma B:
Marloes Froling, Marieke Vernig, Bas
Schroer, Agnes Kieskamp, Kim
Mekkelholt, Marloes Wullink.
Basisdiploma: Lise Elbrink, Torn
Pelgrum, Kimly Besselink, Emmy
Vrielink, Iris Fransen, Rob Knoef, Stef
Gotink, Anne Gotink, Luuk Brinkman,
Marieke Hoek. Zwemvaardigheid II:
Bram en Anneleen Bosma, Rik en
Jeroen Bargeman. Snorkelen: Elske
Hartelman, Marieke Ringlever, Hetty
en Jantile van de Berg, Harm Bosman,
Annelies Letterman, Anneleen Bosma,
Bram Bosma.

Plattelandsvrouwen
Het nieuwe seizoen voor de platte
landsvrouwen in Vorden is weer be
gonnen. Deze week is een begin ge
maakt met het kegelen en ook de volks-
dansgroep heeft de draad weer opge
pakt. De leeskring begint op 9 septem-
ber en de Engelse lessen op 24 septem-
ber.

Biej ons
in d'nJVchterhook
't Was t'r allemaole weer. Volle volk, de veurzitter die ons graag zoag kom-
men, de börgemeister die 't startsein veur 'n optoch gaf en de opgetuugde
wagens. lej snapt natuurlijk al da'k 't oaver 'n optoch in Wichem hebbe
waor wiej met Harm^aaders en zien vrouw op de fletse hen waarn. 't Was
jao redelijk weer en^j^adn zodoende gin problemen umme un plaatse
veur 'n auto te vinden.

En wat wiej ezeen hebt was meer dan de moeite weerd. Umme een ding
was ik wel bli'j n.l. da'k neet in de jury zatte. Want ut veschil tussen de
wagens was maor heel klein. En dat heurn iej ok wel an de luu langs de
kante van de weg. 'n Enen von "De Stoel" hardstikke mooi, zien buurman
von dat maor niks, zo'n Heyboer met al zien wieve op de wagen. Nee, hee
von Wichmond 2010 volle mooier. Maor hee wonen dan ok an de
Toverstraote waor zeer die wagen in mekare ezet hadn. Weer 'n ander was
gek van de Indianen of de I.R.T.

Umme te zeen was de "Heksenwagen" uut de Kempe met ut kabaal van de
heksen natuurlijk hardstikke mooi, veural veur de kinder. Zee hadn 't
geheel aadug bedach. 'n Betjen conditie hadn ze wel neudug umme langs
de iezeren buizen te slingeren. Wat waarn d'r zo wild dat ze nogal wied
buuten de wagen zwaaiden en daor Harm met de besseum oaver de neuze
aaiden.
"Daor zo'j haos te passé kommen".
"Och jao, 't was mien eigen schuld ewes, 't stonne ok te wied op de stra-
ote. Dan zal 't mien net gaon as vrouw Hietkamp, die kwam ok heel onve
wachs in 't ziekenhuus".
"Vrouw Hietkamp, wat hef die dan?".

Jao, da's un heel verhaal, ik heurn 't veurugge wekke biej Hendrik en
Derkjen op de receptie. Vrouw Hietkamp hef nog un trop hoender en un
stuk of wat doeven in de schuure zitn. Kots op 'n margen, too zee de eier
uut wol haaln, trof zee un stuk of wat dooie hennen en doeven op de
grond. Zo te zien afemaakt deur 'n ulk, vos of iets anders van dien aard.
Zee h ef toe Knienen Willem, die 'n jachtacte hef, d'r biej ehaald umme 't
ondier nao de andere weald te helpen. Want zee verondersteln dat e nog
in de schuure zat.

Willem was t'r al rap en steln zich in 't deurgat op met zien dubbelloops
op scherp. Onderwiel klopn 'n dochter van vrouw Hietkamp met 'n knip-
pel op de holten wand an de buutenkante umme 't dier op te jagen. Opens
kwam d'r toe 'n knal en metene d'r baovenop geschreeuw van vrouw
Hietkamp.
Of Willem 't ondier eraakt hef wet ik neet maor wel dat e dwars deur de
holten wand schot en vrouw Hierkamp die daor toevallig leep, de volle
laoge hagel in 't been kreeg. Hoeterdekoet d'r met nao 'n dokter natuur-
lijk maor den kon d'r ok niks anders an doen as eur deurstuurn nao 't zie
kenhuus. Daor hef un chirurg d'r zo'n twintug hagelkeurne uutepeld, de
res kon e neet biej kommen. Daor löp vrouw Hietkamp now met rond, met
de piene d'rbiej natuurlijk".
"En Knienen Willem natuuruijl schrikken".
"Oh jao, den kriej neet meer an 't schieten op 'n ulk, waor e ok zit biej ons
in d'n Achterhoek".

H. Leestman.



Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575)55 10 12

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

Dansschool Kraaijenhagen

Dansles op basis van gezelligheid:

• niveau voor bruiloft
• geen kledingvoorschriften
i les van ex-topdanspaarNADB
• beginners en gevorderden

Lessen worden verzorgd in het
Nutsgebouw te Warnsveld

op de woensdag- en zondagavond.
Aanvang: begin oktober.

BEKENDMAKING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
Vorden
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
l april 1996 door Vereniging Natuurmonumenten te
's-Graveland vergunning gevraagd voor het ontgronden
van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie L, nr. 538.

De ontgrondingsaanvraag heeft betrskking op het
perceel, gelegen op het Landgoed Hackfort te Vorden.

De aanvraag voorziet in de aanleg van een amfibieënpoel
en het herstel van een steilrand.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens
de aangevraagde vergunning krachtens bovengenoemde
wet te verlenen.

Aan de te verlenen vergunning zullen voorschriften
worden verbonden.

Aanvraag, ontwerp van de beschikking en bijbehorende
stukken liggen vanaf 4 september 1996 gedurende vier
weken ter inzage:
- op de afdeling Samenleving van de gemeente Vorden,

Kasteel Vorden, de Horsterkamp 8, op werkdagen van
8.30 uur tot 12.30 uur. Bovendien op de
woensdagmiddagen van 13.30 uur tot 17.00 uur;

- in de Centrale Bibliotheek van het Huis der Provincie,
Markt l l te Arnhem, op werkdagen van 9.00* uur tot
12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.

provincie

G! DEiRLAND

Ook kunnen buiten kantooruren op telefonisch verzoek
de stukken worden ingezien, tel. (026) 359 95 83.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze
mondelinge toelichting worden verkregen bij de
onderafdeling Ontgrondingen/Uitvoering van de
provincie Gelderland, tel. (026) 359 95 83.

Na deze vier weken blijven de stukken ter inzage liggen
tijdens kantooruren tot zes weken na het bekendmaken
van de (definitieve) beschikking op de aanvraag.

Tegen de ontwerp-beschikking kunnen tot vier weken na
4 september 1996 schriftelijke bedenkingen worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Men kan verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.

Op woensdag 2 oktober 1996 wordt desgevraagd een
hoorzitting gehouden in het Huis der Provincie te
Arnhem, tijdens welke zitting voor een ieder de
gelegenheid bestaat tot een gedachtenwisseling over de
ontwerp-beschikking en tot het mondeling inbrengen van
bedenkingen daartegen. Een verzoek daartoe dient
uiterlijk 25 september 1996 (één week voor de zitting)
bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Arnhem, 14 augustus 1996-
nr. RG96.20004

Gedeputeerde Staten van Gelderland
dr. J.C. Terlouw - voorzitter
drs. A. van der Jogt - wnd. griffier

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken^yPg een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf -glas in€M^ atelier

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

7250 M VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

school-
aanbiedingen

van voor

Schriften
10 per pak 12,95

Kanpapier
2,95

Multomappen
9,95

Do nieuwe collectie
zak-

en kantoor-
agenda's 1997

la binnon

HUISHOUDEN ^^| i "̂"̂ P "̂ ̂ ^ ̂ ^
KADOSHOP ^ j K^%
MUZIEK ^J %0 fc» • ••• • • %^
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Een flinke advertentie in Contact doet
wonderen, dat hebben wij gemerkt, van
alle kanten kwamen de telefoontjes bin-
nen van mensen die prachtige spullen
hadden voor de veiling t.b.v. de Dorps-
kerk. Het succes is zo enorm dat wij nu
moeten stoppen met het inzamelen,
anders komen wij niet op tijd klaar met
het veilingboekje.

Alvast bedankt voor de reacties.
de Veilingcommissie

P.S. Mede hierdoor is de aanvangstijd
een half uur vervroegd.

19.30 uur
21 september
de Herberg



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur, en:

b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de
openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur, op
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op donderdag van
13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur, ligt met ingang
van 5 september 1996 gedurende 4 weken ter inzage
het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer M.J.M. Meddens
het Wiemelink 26
7251 CZ Vorden

om: een vergunning tot het oprichten van een inrichting
voor productie en verkoop van diagnostica binnen de
gezondheidszorg

datum aanvraag: 29 mei 1996
adres van de inrichting: het Jebbink 15
kadastraal gemeente: Vorden, sectie: M nummer: 974

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrich-
tingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-
besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkin-

gen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van
terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 17 oktober 1996.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling be-
stuursrecht Raad van State, wil het besluit niet binnen 6
weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een
niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van
kracht als op dat verzoek door de Raad van State is
beslist. Zie ook de advertentie van terinzagelegging van
het ontwerp-bestemmingsplan elders in dit blad.

Vorden, 13 augustus 1996

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 75 34 (doorkiesnummer), fax. (0575)
55 74 44

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 5 september 1996, gedu-
rende vier weken, voor een ieder op de gemeentesecre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan
"Vorden west en zuid, herziening het Jebbink 15".

Dit plan voorziet in een wijziging van de bestemming voor
het perceel het Jebbink 15 (voormalig groene-kruisge-
bouw). De hoofdbestemming blijft "Woongebied III", maar
de medebestemming "Gemeenschapsdoeleinden" wordt
omgezet in een medebestemming "Werken".
Binnen deze nieuwe medebestemming is een beperkte
groep bedrijven toegelaten, waaronder medische labora-
toria.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken aan
de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
VORDEN.

Vorden, 4 september 1996.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

J

De lessen voor het seizoen 1996-1997
beginnen op zaterdag 14 september in het

Dorpscentrum te Vorden.

Opgave van nieuwe leerlingen is vanaf heden
weer mogelijk voor de instrumenten:

BLOKFLUlTleeftijd ca. 7 jaar

KEYBOARDsiaar

Een beperkt aantal keyboards is voor de
leerlingen van groep 1 te huur via de club.

Toewijzing in volgorde van aanmelding.

Blokfluit:
groep 2

LESTIJDEN:

9.00- 9.45
Keyboard:
groep 4

groep 1 9.45-10.30 groep 3
groep 3 10.30-11.15 groep 1

11.15-12.00 groep 2

De beginnersgroep Blokfluit wordt verwacht
om 9.45 uur; de beginnersgroep Keyboard om

10.30 uur.

OPGAVE en/of INLICHTINGEN bij het bestuur:
P.C. Kramer, Het Hoge 56, tel. 55 32 29

G. Nijenhuis, Vordenseweg 27, tel. 55 11 33
M. Ditzel, de Voornekamp 22, tel. 55 33 12

AANBIEDING
VAN DE WEEK

AWA
5fk

RME GEBAKKEN
ERBEKJES

(Lekker doorbakken)
10

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

Speel mee bij
Streekradio Achterhoek FM

Radio Bingo
ledere zondag van 12.00 tot 14.00 uur

FM 107.4 Kabel 87.5
Koop nu uw bingo-kaarten bij:

Vorden
Tankstation WeulenKranenbarg

Braam Speciaalzaak in rookartikelen
Speelgoed-huishoud-kadoshop-muziek en lektuur

Sueters

Wichmond
Café Den Olde Kriet

Loten kosten f 1,- per stuk
Max. prijzen pot f 250,- per uitzending

Aantal loten: 1250 goedgekeurd door B&W van Vorden 01-08-
1996 Best-4065.

Deelname onder 18 jaar niet toegestaan. Voor meer info: Achterhoek FM Postbus
115 7250 AC Vorden. Tel. (0575) 55 65 60 Fax: (0575) 55 65 64. Doel: Aanschaf
PC-Radio

S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

is op zoek naar een

VASTE MEDEWERKER M/V
voor 4 dagen in de week,

leeftijd t/m 20 jaar.

en WEEKENDHULPEN
vanaf 16 jaar.

Alleen schriftelijke sollicitaties.

Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden

ĵ H^F

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle nierken onder garantie

Autoglasservice

lA'cnanto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)

w (0575) 52 28 16

Nog even geduld

Uw bakker is bouwvakker

september
Open huis

16.00 - 20.00 uur

september
Open

Brood- en Banketbakkerij

Berendsen
Dorpsstraat 11
7251 BA Vorden, tel. 0575 - 40 13 39

Nog enkele plaatsen vrij op de

N AAI LES
bij R.Abbink-Zemmelink.

Aanvang oktober '96

Heideweversweg 6, Hengelo Gld.
Tel. 0575 - 46 14 10

ZATERDAG 7 SEPTEMBER

OPEN LES
GYMNASTIEKVERENIGING

SPARTA
van 14.00 tot 16.00 uur in sporthal 't Jebbink

Lestijden Gymnastiekvereniging Sparta
Maandag:
17.00-18.00 uur gym groep 5+6 basisschool
18.00-19.00 uur gym groep 7+8 basisschool
19.00-20.00 uur gym middelbare school
wordt gegeven door Mirjam Gerritsen

Woensdag:
16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur

gym groep 1 +2 basisschool
gym groep 3 basisschool
gym groep 4 basisschool
huisvrouwengym

deze lessen worden gegeven door Genie Kappert

16.15-17.15 uur jazz
gegeven door Wendy v.d. Brink

18.30-19.30 uur callanetics vanaf 15 jaar
19.30-20.30 uur aerobic vanaf 15 jaar
20.30-21.30 uur aerobic vanaf 15 jaar
gegeven door Wilma Koers

Donderdag:
09.00-10.00 uur aerobic vanaf 15 jaar
gegeven door Wilma Koers

Vrijdag:
16.00-17.00 uur training selectiegroep

De kosten bedragen t/m 15 jaar f 32,50 per 3 maan-
den, vanaf 16 jaar f 42,50 per 3 maanden.
Hier komt eenmalig f 10,- inschrijfgeld bij

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wilma Koers, telefoon 55 28 55



Wisselink Lease Zutphen B. V.

Een Opel Combo 1.7 Diesel Comfort
dus alle componenten exclusief brandstof

Full Operational lease f 744,54 exci. BTW*

Voor een ander contract of lease-auto
bel f0575) 51 G6 46 Wisselink Lease

voor de juiste auto met het juiste contract

Vispoortplein 4, 72O1 ET Zutphen

" contractduur 36 maand/40.000 km per jaar

Wij zijn altijd in om zaken te doen

Aantrekkelijke
vliegvakanties

scherp geprijsd!
Bij de Rabobank natuurlijk

Dat u hij tic Rabobank reizen k u n t
boeken, is u vast al bekend.
Maar weet u ook dat elke reisverko-
pendc Rabobank iedere week speeiaal

voor u geselecteerde aanbiedingen voor vlieg-
vakanties heeft? Aantrekkelijke bestemmingen
voor nog aantrekkelijker prijzen. Loop snel
eens binnen bij de reisverkopende Rabobank.

Deze week:

AG U regenpakken in diverse kleuren

Maten 116 t/m 176 Nu van 79,- voor 35,- Restant Farome regenkleding in
kindermaten jassen 15,-. Broeken 5,-

Zutphenseweg 9, Vorden
steeds doeltreffend! Telefon tilaTS) 55 12 72

Malta
St. Julians vanaf 6/5,— p.p.
Diverse vertrekdata in september en okto-
ber voor 8 of 15 dagen.
App. St. George's Park.

Dominicaanse Republiek
Punta Cana nu 1.555,"— p.p.
Diverse vcrtrckdata in scpt. en oktober.
Prachtig gelegen hotel aan de mooiste pal-
menstranden van de Dominicaanse Repu-
bliek op basis van halfpension.

Griekenland
Zuid Peloponnesos vanaf //5,— p.p.
Vertrek o.a. 9 september voor 8, 15 of 22
dagen. Het mooiste stukje Griekenland.
App. Gaitanis in Koroni.

Oostenrijk
Kirchberg prijs per app. 3o5/~ p.p.
Aankomstdata 7, 14 en 21 september.
App. Haingartncr, 8-daagsc autovakantie.

Rabobank
Reizen

Rabobank Hengelo, Steenderen, Vorden
Vorden: 0575-557837; Hengelo: 0575-468440; Steendercn: 0575-458105
Keijenborg: 0575-468480; Baak: 0575-557878; Wichmond: 0575-557865

HONDEROEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVEBZENTIE

DEZE WEEK BIJ EDAH EXTRA VOORDEEL
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 2/9 T/M ZATERDAG 7/9

VLEESTOPPERS:

MAGERE HAMBURGERS
VAN PUUR RUNDVLEES 6 stuks nu

KEER EN KLAAR
ROSBIEFLAPJES 1000 gram van 27,90 voor

Als u dit leest dan moet u gewoon zorgen om in het bezit
te komen van onze GRATIS Edah-card nl. van maandag t/m

zaterdag gelden de volgende aanbiedingen:

5,98

19,90

0,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

HANDSINAASAPPELEN net a 1,5 kg van 3,98 voor 2,50

KOMKOMMERS pet stuk van 0.98 voor 0,69

VOOR UW ONTBIJT:

TARVO MOUTBROOD 800 gram gesneden
MET DE GRATIS EDAH CARD KOST TARVO MOUT NU SLECHTS 129

VERSE VERGEER KAAS:

Bij aankoop van 1 kg

JONG BELEGEN KAAS a 11,98
nu 250 gram Twenny mosterd, brandnetel- of
tuinkruidenkaas van plm. f 4,00

GEHEEL GRATIS

ROYCOCUPASOUP
(42% korting met Edah-card) van 1.69 voor

BLUE BAND HALVARINE MET CALCIUM . QQ
(30% korting met Edah-card) 500 gram van 1,99 voor l ,uo

HUGGIES LUIERS JUMBO DUBBELPAKKEN 1Q RQ
(30% korting met Edah-card) di v. soorten van 27,99 voor l O, J o

OLA VIENETTA IJSTAART
(35% korting met Edah-card) 600 ml van 4,49 voor

DIVERSE SMAKEN SPA EN FRUIT
(35% korting met Edah-card) 1,5 liter van 2,99 voor

GROKY BUBBLE CHIPS n Qfl
(51% korting met Edah-card) 2 smaken 150 gr. van 1,99 voor U,"ö

PAK a 4 ROLLEN KING PEPERMUNT « QQ
(42% korting met Edah-card) van 2,39 voor l ,üo

MARTINI BIANCO/ROSSO j- Q>|
(30% korting met Edah-card) 750 mlr van 8,49 voor D,oH

2,92

2,49

Al deze artikelen vindt u op ons display-plein bij de groente-afdeling

Z AM. (ZUURSTOFARME VERPAKKING)

BOERENMETWORST VAN STEGEMAN
(nu net de gratis Edah-card) 100 gram van 2,19 voor

Extnn orange/citron o! ice-lta 4 st net spaartoart piüs
Hertei slafrtonijs 1000 iri m net spaarkaart slechts 0,99

Mmlin stanpoo 400 nl tftarse soorten
nu ter 2 fessen net 1 suarkaart slechts O J8

Onze openingstijden zijn als volgt:
maandag t/m donderdag

8.00-20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00-16.00 uur

De 3 principes van Edah:
Prettig winkelen. Compleet assortiment.
Sdierpe prijzen.

Edah G. BOTTERMAN B.V. Raadhuisstraat 53
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 20 00

WEEKBLAD

CONTACT
EEN GRAAG GELEZEN BLAD

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOROEN - TEL 0676 6B1O1O. FAX 661O8B. BBS B64O4O
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 725O AA

Weeleend aanbiedingen

ECHTE
LIMBURGSE VLAAIEN

goed voor 12 royale punten

Dit weekend:

Capuccino Vlaai
weer 'ns wat anders

nu voor maar

APPEL-KRUIMEL VLAAI
goed voor 6 punten

Dit weekend f 6,95

FRIESCH SUIKERBROOD
ook lekker bij de koffie

nu f 2,25

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77



Hackforterweg wint optocht in Wichmond

De Hackforterweg heeft afgelopen
zaterdag de optocht in Wichmond
gewonnen. Uitgedorst als indianen
die op oorlogspad waren, deden de
bewoners van deze straat mee aan
de optocht. In totaal stonden er 13
praalwagens en vier muziekvereni-
gingen aan de-start van de optocht.
Het Oranjecomite Vierakker-
Wichmond kijkt terug op een ge-
slaagde feestweek.

De jaarlijkse feestweek ging van start
op zaterdag 24 augustus met het tradi-
tionele vogelschieten dat gewonnen
werd door Mimi Hammers. Dit was de
eerste vrouw die het vogelschieten op
haar naam schreef. In de afgelopen 77
jaar zijn het altijd mannen geweest die
met de eer gingen strijken1. Verder werd
vorige week dinsdag het spectaculaire
Oranjespel gehouden waar vijftien
teams uit Vierakker en Wichmond
moesten uitvechten wie de handigste
en slimste inwoners waren.
Op woensdag 28 augustus werd de 21e
Ronde van Wichmond gehouden. De
regen weerhield de jeugd er niet van
om toch aan de dikke bandenrace mee
te doen. Er werd in verschillende leef-
tijdsgroepen veel strijd geleverd.
Rogier ter Bogt werd bij de jeugd tot en
met zeven jaar de winnaar. Bij de kin-
deren van acht en negen jaar wist
Oscar ter Bogt de wedstrijd op zijn
naam te schrijven, terwijl Jochem ter

Bogt winnaar werd bij de jeugd van
tien en elf jaar. Paul Wolbrink won ten-
slotte de strijd bij de 12- en 13 jarigen.
Bij de cyclosportieven stonden er van
de 96 aangemelde renners 50 aan de

start. Veel afzeggingen dus, maar dat
zal wel aan het weer hebben gelegen.
Na diverse uitlooppogingen waren vier
renners wel succesvol waaronder Wim
Bosman en Reynold Harmsen van RTV
Vierakker-Wichmond.

Het peloton drong niet meer aan en zo
konden deze vier het peloton dubbe-
len. Vijf ronden voor het einde moest
het peloton afsprinten om de koplo-
pers de gelegenheid te geven er een re-
gelmentaire koers van te maken. De
vier bleven lang bij elkaar en ondanks
een poging van Wim Bosman om weg
te komen, werd het een eindsprint tus-
sen de vier. Wim Nieuwenhuis uit
Nijverdal werd de winnaar van het
viertal. Ron Dooyeweerd uit
Harderwijk legde beslag op de tweede
plaats. Reynold Harmsen en Wim
Bosman werden respectievelijk derde
en vierde. Plaatselijke favoriet Rudi
Peters werd 16e. Bij de veteranen was

het ook een hele mooie koers. Hier
deed Jan Pieterse van RTV aan mee.
Winnaar werd Barend Verhangen uit
Woerden. Jan Pieterse legde beslag op
een knappe vierde plek.
Ook op vrijdag 30 augustus was het
weer bar en boos in Wichmond. Toch
gooide dit geen roet in het eten bij de
kinderspelen. Het Oranjecomite
Vierakker-Wichmond had namelijk al
ruim van te voren besloten om de fees-
telijkheden dit jaar in de grote feest-
tent te houden in plaats van er buiten.
Nieuw in het programma was het skip-
piebalgevecht boven het water, 's
Avonds kon er gedanst worden op de
klanken van showorkest Reflection.
Ook zaterdagavond gingen weer de
voetjes van de vloer. Op zondag hield
SV Socii een Oranjeloop over vijf en
tien kilometer. De Wichmondse fees-
tweek werd afgesloten met een spel-
letjessmidag op het terrein van SV
Socii.

Ook de hessenwagen van de Kempe deed het goed bij het publiek

Open Judolessen
In de maand september worden
in sporthal 'tjebbink in Vorden
weer open Judolessen gehouden
onder leiding van judoleraar
Robert Piek. Onder het motto
"Samen geboeid, samen ge-
stoeid en samen vermoeid" kun-
nen jongens en meisjes vanaf
vijfjaar meedoen aan deze les-
sen en bekijken of ze judo leuk
vinden. Volgens Robert Piek is
judo een ideale sport voor kin-
deren. "Ze kunnen zich van de
ene kant uitleven en van de an-
dere kant leren ze zich beheer-
sen". De Judolessen van Robert
Piek hebben plaats op maan-
dagmiddag. Voor meer infor-
matie kan men bellen met
(0575) 55 27 42 of (0543) 517 467

Zie ook advertentie.



Ontvangt u geen 20%
premie-restitutie?
Helaas, maar dan bent u niet bij
OWM Vorden verzekerd!

VOORBEELD
Uw huis en inboedel extra uitgebreid verzekerd kost u
vanaf
Woonhuis: f 250.000,- a f 0,60/prom. = f 150,00
Inboedel: f 80.000- a f 1,35/prom. = f 108,00

PREMIE-RESTITUTIE

Exclusief 7% assurantiebelasting

f 258,00
f 51,60

f 206,40"

Vergelijk dit met uw huidige premie
Voor nadere informatie: bel (0314) 37 61 10 of stuur een portvrije briefkaart
naar OWM Antwoordnummer 405, 7000 WB Doetinchem.
OWM Vorden uiteraard ook voor uw overige verzekeringen
Wij zien u graag op de infomarkt op zaterdag 7 september in het dorpscentrum

Onderlinge Waarborg
Vorden WA

Wij zijn gevestigd in het Sterpolis Agra Service Centrum:
Plantsoenstraat 73, Doetinchem, tel. (0314) 37 61 10
Buitendienstmedewerker A. Florijn is bereikbaar van
8-9 uur, tel. (0314) 62 26 17

Maatschappij

Voor een goed
verzekerings-

advies
gaat u naar

OWM Vorden

Achterhoek FM start
op 4 september
met "Kerk Centraal"
Met ingang van woensdag 4 september
krijgen de kerken in Vierakker,
Wichmond Vorden, Ruurlo en
Barchem elke week een uur zendtijd
op streekradio Achterhoek FM. De afge-
lopen maanden is er hard gewerkt aan
de voorbereiding en is er een werk-
groep gevormd. Het programma zal
"Kerk Centraal" gaan heten. Om daad-
werkelijk te kunnen beginnen met de
uitzendingen heeft de Interkerkelijke

Evangelisatiecommissie in Vorden de
eindredactie op zich genomen. Het is
de bedoeling dat in een later stadium
de uitzendingen onder de verantwoor-
ding van de Raad van Kerken vallen.
"Kerk£o^raal" kent naast muziek en
verzdfl|Qt:en een jeugdrubriek, een
medianef moment, een gedicht en de
agenda. De Werkgroep "Kerk Centraal"
roept alle commissies uit de kerken op
om hun activiteiten door te geven zo-
dat l^Mn het programma aandacht
aan lo^ïR>rden besteed. De berichten
kunnen worden gestuurd naar "Kerk
Centraal", Postbus 115, 7250 AC
Vorden.

Vordense zwemkampioenschappen
Het heeft het badpersoneel van het
Vordense zwembad "In de Dennen" bij
het organiseren van talrijke evenemen-
ten in dit seizoen niet meegezeten. Zo
trok de zwemvierdaagse in feite te wei-
nig deelnemers zodat besloten werd
om een tweede vierdaagse te organise-
ren. Deze viel letterlijk en figuurlijk
helemaal in het water. Voor afgelopen
zaterdagmiddag stonden in het buiten-
bad (wel met een heerlijke zwemtem-
peratuur van 23 graden Celsius) de
Vordense zwemkampioenschappen op
het programma. Gelukkig voor de or-
ganisatie kon dit kampioenschap wel
doorgang vinden, al hadden de wissel-
vallige weersomstandigheden beslist
invloed op het aantal deelnemers.
Derhalve werd besloten de zwemnum-
mers niet te splitsen in jongens en
meisjes dus per afstand gezamenlijk
het water in. Als leuke bijzonderheid
vond tot slot een familieestafette
plaats. Zo'n estafette bestaat uit twee
ouders en twee gezinsleden. De wissel-
beker die hiervoor beschikbaar was ge-
steld werd gewonnen door de familie
Kamphuis met op de tweede plaats de
familie Balvert.
De uitslagen bij de kampioenschappen
waren als volgt:
25 meter schoolslag tot 10 jaar: l
Mienke Grievink 39.22; 2 Remco
Balvert 30.02; 3 Floris Besselink 30.61;
4 Hanneke Kamphuis 33.53; 5 Thomas
Rouwenhorst 36.21.
25 meter rugslag tot 10 jaar: l Mienke
Grievink; 2 Stef Gotink; 3 Rik
Bargeman 33.35; 4 Tim Vrielink 33.94;5
Hanneke Kamphuis 37.09.

25 meter vrije slag tot 10 jaar: l Nienke
Grievink 27.93; 2 Hanneke Kamphuis
30.51; 3 Remco Balvert 30.73; 4 Floris
Besseling 34.60; 5 Tim Vrielink 35.65.
25 meter schoolslag tot 12 jaar: l Ellen
Besseling 22.56; 2 Marieke Ringlever
24,-;3 Marjolein Vrielink 24.01; 4
Annelies Lotterman 27.98; 5 Jeroen
Bargeman 28.28.
25 meter rugslag tot 12 jaar: l Marieke
Ringlever 24 sec; 2 Marjolein Vrielink
25.04; 3 Ellen Besseling 26.32; 4 Maaike
Balvert 28.25; 5 Jeroen Bargeman
30.56.
25 meter vrije slag tot 12 jaar: l
Marieke Ringlever 18.4; 2 Marjolein
Vrielink 18.88; 3 Ellen Besseling 21.22;
4 Koen Nieuwenhuis 22.04; 5 Jeroen
Bargeman 23.16.
50 meter schoolslag tot 15 jaar: l Anke
Nieuwenhuis 47.85; 2 Harm Bosman
49.19; 3 Evelien Norde 51 sec.
50 meter rugslag tot 15 jaar: l Anke
Nieuwenhuis 45.16; 2 Evelien Norde
45.26;3 Harm Bosman 53.03.
50 meter vrije slag tot 15 jaar: l Anke
Nieuwenhuis 38.66; 2 Evelien Norde
40.84; 3 Harm Bosman 43.17.
50 meter schoolslag dames en heren: l
Artuur Derks 35.65; 2 Frank Rotgers
41.86;3 Kees Balvert 49.19;4 Leo
Kamphuis 49.78;5 Davy Scheers 1.15.-;.
50 meter rugslag dames en heren: l
Artuur Derks 36 sec;2 Frank Rotgers
40.41;3 Davy Scheers 42.89;34 Leo
Kamphuis 54.36;5 Kees Balvert 58.21.
50 meter vrije slag dames en heren: l
Artuur Derks 29.03; 2 Frank Rotgers
32.47; 3 Davy Scheers 35.28; 4 Leo
Kamphuis 39.74; 5 Kees Balvert 44.60.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Ook wij zijn a.s. zaterdag
van de party op de

in'omarkt'96
in het Dorpscentrum

Breng een bezoek aan
onze stand en overtuig je ...

Muziek maken bij Sursum Corda,
dat wil ik ook!

Concours hippique op zondag 8 september:

De Graafschap houdt
kortingbonnenactie
De Landelijke Rijvereniging en
Ponyclub De Graafschap houdt van
9 tot en met 14 september een kor-
tingbonnenactie. De leden van de
vereniging /.uilen tijdens deze week
bij alle inwoners van Vorden langs
de deuren gaan voor de verkoop van
deze kortingskaarten die bij dertig
winkels in onze gemeente kunnen
worden verzilverd. Naast de vele
voordeeltjes die de kortingsbonnen
opleveren, steunen de kopers van
een kaart de LR en PC De Graaf-
schap. Het geld dat de Landelijke
Rijvereniging en Ponyclub met de
actie verdiend, wordt gebruikt om
een binnenmanege te bouwen aan
de Hamelandweg. Tot nu toe had LR
en PC De Graafschap alleen maar
een buitenmanege.

Deze maand wordt er een begin ge
maakt met de bouw van de manege.
Het is de bedoeling dat de binnenma-
nege in december klaar is. De afgelo-
pen jaren moesten de leden van LR en
PC De Graafschap in de winter altijd
voor lessen op het gebied van dressuur
en springen uitwijken naar maneges in
omliggende plaatsen. Vorig jaar was
dat bijvoorbeeld "De Luchte" in
Lochem. Volgens voorzitter Henk
Heuvelink van LR en PC De Graafschap
was een dergelijke constructie voor de
meeste leden niet ideaal. "Als je met je
paard of pony naar een andere plaats
wilt, zit je altijd met een vervoerspro-

bleem. Op z'n minst heb je dan een
trailer nodig en die heeft niet ieder-
een. We zaten dus echt te springen om
een binnenbak", aldus Heuvelink.
De nieuwe binnenmanege gaat in to
taal 200.000 gulden kosten. Veertig
procent daarvan heeft de vereniging
op dit moment in kas. "De laatste jaren
hebben we door onze telkens terugke-
rende perkplantenactie flink kunnen
sparen. Daarnaast zijn we van plan om
het komend jaar diverse acties te hou-
den waarvan de kortingbonnenactie
de eerste is", aldus secretaris Ton
Rutting van de sponsorcommissie van
De Graafschap. "De rijvereniging in
Ruurlo heeft een tijd geleden ook zo'n
kortingsactie gehouden en dat sloeg
toen uitstekend aan bij het publiek.
Met mooie van een dergelijke korting-
bonnenkaart is dat het maar twintig
gulden kost en de kopers honderden
guldens aan voordelen oplevert bij de
winkels hier in Vorden", zegt hij.
"Het is dus altijd prijs", vult Henk
Heuvelink. "En de mensen hoeven ook
niet meteen naar de winkel te hollen,
want de kortingsbonnen kunnen tot 31
december worden verzilverd." Het
startschot voor de kortingsactie wordt
op zondag 8 september gegeven. Op de
ze dag houdt LR en PC De Graafschap
haar jaarlijkse concours hippique op'
het terrein van kasteel Vorden.
Burgemeester E.J.C. Kamerling zal tij-
dens dit concours de eerste kortings-
kaart worden aangeboden.



Allerhand
in 't Saksenland

M

We mogen dan in Vorden wel een beetje verwend zijn met onze acht
kastelen (nu negen), dat neemt niet weg dat er in naburige gemeen-
ten ook nog wel het een en ander op dit gebied te zien is. Wie bi-
voorbeeld door de bossen van de Velhorst richting Laren gaat zal na
het passeren van eerst de Berkel en daarna het Twentekanaal, wat
verderop in de bossen een groot wit huis zien liggen. Een kasteel kun-
nen we dit huis zeker niet noemen, niets doet daaraan denken.

Waar de naam Ross, zoals dit landgoed heet, vandaan komt is niet
met zekerheid te zeggen. De naam zou afkomstig kunnen zijn uit
Schotland. Gerhard Dunbar wordt omstreeks 1800 als eigenaar ge
noemd. Zijn vrootvader, een Schot, zou de naam aan dit huis gegeven
kunnen hebben.

Het h uis heeft diverse verbouwingen odnergaan voor het zijn huidi-
ge vorm (sinds 1966) kreeg. Van Rappard liet er onder andere hoge ra-
men in plaatsen, dat gaf hem, als astma-patient, meer lucht. Op het
terrein bevindt zich nog een ijskelder. Deze voorganger van onze
koelkast trof men vroeger geregeld aan bij voorname buitenhuizen.

Verschillende meer of minder voorname families hebben het Ross be-
woond. Zoals Op ten Noort, Wentholt, van Lintelo en van Rappard.
Deze laatse familie verkocht in 1914 12 boerderijen (totaal 250 ha.!)
van het landgoed.
In 1958 kwam het in handen van de N.V. Landbouw, Bosch en
Bouwexploitatie Maatschappij "De Renkumse Heide" te Apeldoorn.
Deze maatschappij was ook een tijdje eigenaar van het landgoed
Vorden voor het aan Het Gelders Lampschap kwam.
Sinds 1962 is het Ross in handen van "The incorporation of the re-
apers fellowship" die haar hoofdzetel in Philadelphia (USA) heeft. Het
huis doet thans dienst als bijbelstudiecentrum en conferentieoord.
Huis noch tuin zijn te bezichtigen. Voor wie meer over de geschiede
nis van dit huis wil weten die raadplege "Kastelen en buitenplaatsen
rond Lochem" van J. Harenberg.

H.G. Wullink

Woonzorgcomplex wordt eind 1997 opgeleverd

Thuis Best geeft startsein
voor uitbreiding De Wehme
Deze week is er aan de Nieuwstad
een begin gemaakt met de bouw
van het Woonzorgcomplex "De
Wehme". Namens de Woning-
stichting Thuis Best verrichte voor-
zitter E. Driessen van de Raad van
Commissarissen dinsdagmiddag de
openingshandeling. Het is de be-
doeling dat het hele project - dat in
twee fases wordt uigevoerd - voor de
kerst van 1997 afgerond is.

Reeds enkele maanden is Woning-
stichting Thuis Best in samenwerking
met de Stichting Ouderenzorg Ruurlo-
Vorden bezig met het ontwikkelen van
een verbouwings- en uitbreidingsplan
van woonzorgcomplex "De Wehme".
Sindsl januari van dit jaar is de
Woningstichting eigenaar van de aan-
leunwoningen aan de Delle en de
Pastorieweg. De Stichting Ouderenzorg
Ruurlo-Vorden bleef eigenaar van het
verzorgingsgedeelte en het diensten-
centrum. Voor het maken van een ont-
werp is contact gezocht met het
Architectenburo Van Ouwerkerk
Geesink in Arnhem. De hoofdaanne
mer van het project is Jansen Bouw-
combinatie uit Ulft.
De laagbouwwoningen aan De Delle l
tot en met 19 zulen in het kader van
het verbouwings- en uitbreidingsplan
gesloopt worden. Hiervoor in de plaats
komen 42 nieuwe zelfstandige woon-

^^^^^^^^eenheden die enerjMBaansluiten bij
de woningen aan ^eDelle 21 tot en
met 47 en anderzijds aansluiten op het
hoofdgebouw van het verzorgingshuis.
Verder zal de zuidvleugel van het hui-
dige hoofdgebouw ingrijpend worden
verbouwd. Het doel hiervan is om hier
grotere zelfstandige wooneenheden
voor senioren te maken.

Door middel van het woonzorgcom-
plex willen Thuis Best en de Stichting
Ouderenzorg Ruurlo-Vorden inspelen
op het beleid van de regering dat er op
gericht is om ouderen ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen.
Wanneer de 42 nieuwe wooneenheden
af zijn, kent De Wehme in totaal 63
zelfstandige appartementen waarvan
een groot deel geschikt zal zijn voor
een tweepersoonshuishouden. Deze
appartementen zijn eigendom van
Thuis Best en zodanig ingericht dat bij
achteruitgang van het funcitoneren,
de bewonbe in het appartement kan
blijven wonen. Ze zullen dan alleen
wel op het gebied van zorg meer op het
zorgcentrum van De Wehme zijn aan-
gewezen. Verhuizing naar het zorgcen-
trum van de Wehme zal alleen onont-
koombaar zijn als de bewoner de regie
over zijn eigen leven dreigt te verlie
zen. Het zorgcentrum van De Wehme
zal in totaal 33 wooneenheden gaan
tellen.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Terug van weg
Enkele weken lang zijn hele straten van
ons dorp bijna onbewoond geweest. We

waren massaal met vakantie. Zo langza-
merhand zie je weer veel vertrouwde ge-
zichten, al zijn ze wel wat bruiner. En al
schuifelen er nog heel wat toeristen tus-
sendoor. We zijn weer thuis, terug van
weg. En gaan over tot de orde van de
dag.
Voor velen in Vorden hoort bij dat alle-
daagse leven gelukkig ook de biblio-
theek. Geen wonder, want ons boekhuis
ligt centraal in het dorp, heeft een lage
drempel zodat iedereen er zich thuis voelt
en vervult in onze gemeenschap een be-

langrijke rol. Ook als informatiecentrum;
je kunt er over ongelooflijk veel onder-
werpen informatie krijgen. Over het da-
gelijkse nieuws dank zij vele dagbladen.
Over actuele onderwerpen, want er is een
royale wand vol tijdschriften. Over
nieuws van het rijk, de provincie en de
gemeente door middel van folders, rap-
porten en verslagen. Allemaal gratis,
want iedereen is welkom, ook al ben je
geen lid.
Voor het lenen van boeken, (muziek)
C.D.'s en (beeld) C.D.-roms moet je wel
lid zijn. Dat wil zeggen als je 18 jaar of
ouder bent. Jongeren mogen gratis boe-
ken lenen uit de collectie kinderboeken.
Volwassen leden betalen een bescheiden
bedrag van nog geen f 40.- per jaar en
kunnen nu nog gratis boeken lenen. Dat
zal in de toekomst misschien veranderen
want er is een nieuwe Leenwet in voor-
bereiding waarbij voor het lenen van boe-
ken een kleine vergoeding wordt ge-
vraagd die ten goede zal komen aan
schrijvers en uitgevers. Voor het lenen
van C.D.'s en C.D.-Rom's wordt nu al
een bijdrage gevraagd.
Nu zou het kunnen zijn dat u, nu u terug
bent van vakantie, ontdekt dat het dage-
lijks kijken naar TV-programma's nou
ook niet direct het toppunt van geluk is.
En dat u uw vrije uren eigenlijk wat zin-
voller zou willen besteden. Als u lid bent
van de bibliotheek is dat geen probleem:
er wachten nog duizenden boeken op u
om gelezen te worden. En als u nog geen
lid bent: wat is het een prettige gedachte
dat u welkom bent in de bibliotheek. En
dat een abonnement elk moment van het
jaar kan beginnen. Bijvoorbeeld vandaag
nu we net weer thuis zijn. Terug van weg.

Boekanier

SEPTEMBER

Iedere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie ^^É

3 VW Lezing "Landgoeder^^lri Kas-
telen van Vorden" bij 't Hackfort

3 VW Bezichtiging Pinetum de Bel-
ten

3 HVG Dorp Fietstocht

4 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-
tink

4 HVG Linde Schaapherder Abbink,
Eibergen

4 Bloemschikken Floralia
7 Info-markt Dorpscentrum
8 Concours Hippique bij Kasteel

Vorden
10 VW Bezichtiging Pinetum de Bel-

ten
10 Gewone soos-middag KBO Kranen-

burg
10 Plattelandsvrouwen koffiemiddag
11 Welfare Handwerken Wehme
11 Bloemschikken Floralia
11 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
12 Bejaardenkring Dorpscentrum
14 Open Monumentendag VW
15 Natuurwandeling Landgoed Vor-

den VW
15 HSV de Snoekbaars Seniorwedstrijd
18 PCOB Dorpscentrum
18 HVG Dorp, H. Rossel, wonen en wer-

ken in Afrika
18 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
18 ANBO Middagfietstocht, info:

55 17 95. Vertrek vanaf het Kerk-
plein

18 HVG Wichmond
18 Plattelandsvrouwen Gery Groot

Zwaaftink
19 Bloemschikken Floralia
19 Bingo HVG Wildenborch
20-21-22 Floralia Tentoonstelling Dorps-

centrum
21 PKV Jongdierendag bij drukkerij

Weevers
22 Herfstfeesttocht VRTC de Herberg
22 Koffieconcert Kranenburg-Concor-

dia bij Gasterij Schoenaker
22 Fietstocht Volksfeest Linde
24 Gewone soos-middag KBO Kranen-

burg
25 Welfare Najaarscontactmiddag Weh-

me
25 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
26 Bejaardenkring reisje
26 Revue Volksfeest Linde
27 Vogelschieten Keizerschieten Volks-

feest Linde
27 ANBO Voorlichtingsbijeenkomst

over ouderen en de Wet Voorzie
ning Gehandicapten, tel.
55 20 03

28 Volksspelen dansavond Volksfeest
Linde

29 HSV de Snoekbaars Ledenwedstrij-
den Vorden-Hengelo

Vakantie
Kriegt de Vinder vakantie dan bunt ze vri'j
en natuurlijk bunt ze hradstikke bli'j
ze kont eur eigen gang dan gaon
en hoeft neet zo vrog meer op te staon

De groten zuukt vekantiewark
de kleinen bunt nog neet zo stark
die spölt en kont nao 't zwembad gaon
of hebt soms de mutse nargens nao staon

Dat de tieden verandert dat wette wiej
Want vrogger wazze wiej neet vri'j
's zommers koffie brengen nao 't land
garven binden leern z'ons onderhand

Ok mosse wiej de aorn opgaarn
totdat t'r busse biej mekare waarn
gin keurntjen mog t'r veloren gaon
daor hebt onze olders altied op estaon

A'j de kleine kinder dat verteld
staot ze gewoon un betjen versteld
kinderarbeid mag toch neet
onze olders hebt dat neet zo ezeen

Now geet alles heel in 't groot
en hebt ze allemaole eur brood
de tien van vrogger kump neet weer
ik kon 't neet laoten en neumen 't nog un keer

D. Lindeman.



BRUIDSMI

DE HANZEHOF
ZUTPHEN

een grandioze
b ru i d s show

Kaarter» verkrijgbaar bij
Covers Zutphen (0575) 51 44 18

Eckhardt

badkamers

Openingstijden:
zaterdags en
op tel. afspraak

Wilhelminalaan 4
Vorden
Tel. (0575) 55 27 77

Overweg 16, Vorden, telefoon (0575) 55 34 33

nieuwe cursus
fit + slank
de afslankcursus voor jong en
oud in samenwerking met de
ZorgGroep Oost Gelderland

Bol voor informatie
(O575) SS 34 33

l THEO TERWEL l
• AUTOSCHADESPECIALIST •
Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Bij ons kunt u
warm het najaar in!

Uni-sex
Bodywarmer^
4 verschillende kleuren: zwart,
marine, groen en rood.
Maten S t/m EL.
Tuunteprijs ƒ 29,95
Speciale prijs slechts

Heren RUIT-
OVERHEMDEN.
Lange mouw. Diverse ruiten
in prachtige kleurstellingen.

Tuunteprijs ƒ 29,95
Speciale prijs slechts

Kinder uni
SWEATER
met rits en polokraag.
In 7 warme najaarskleuren.
Maten 104 t/m 176.
Tuunteprijs vanaf ƒ 29,95
l Speciale prijs slechts

GRATIS een
KINDER-
BANDANA
ter waarde van ƒ 4,95 bij
aankoop van een blauwe

v kinderspijkerbroek.

Bij ons
koopt u al een

kinderspijkerbroek
vanaf

19,95

Loop even frte0i, want het loont weer de moeite.
Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 04/09/96 t/m zaterdag 14/09/96

Wij zoeken 100 mensen met
overgewicht-problemen voor

een bijzonder gewild
gewichtsbeheersings-

programma
• geen trucjes

• Eet het voedsel, dat u lekker
vindt

• 30 dagen geld terug garantie
BEL:

0575 52 98 69

DRUKKERIJ
WEEVERS

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcf-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Dansen is een feest voor jong en oud

VOLWASSENEN:

BEGINNERS
EN

GEVORDERDEN

DESKUNDIG EN GEZELLIG

Aan dansen valt veel plezier te beleven.

Je bent er eens helemaal uit en

je bent in beweging.

Zogezegd een ontspannende inspanning.

Onder deskundige leiding en in een

grote zaal leren wij u de beginselen van

het dansen of frissen wij uw geheugen

weer op.

VOOR ELK WAT WILS

Voor iedereen is er wel een groep waar

hij of zij zich thuis voelt. Samen of apart,

alleen of met vrienden, door de week

of in het weekend.

Dansen is plezier voor iedereen dus ook

voor u of voor jou.

Want dansgezelligheid kent geen leeftijd.

INSCHRIJVEN EN INFORMATIE

Wilt u meer weten over lestijden en

lesgeld,

vanaf 21 augustus kunt u bij ons terecht.

U kunt zich ook telefonisch opgeven.

vanaf 21 augustus
dagelijks, ook

telefonisch

Don't
just do it.

Doit
right.

DANCE

S C H O L I E R E N

LOCHEM:
ZONDAG l SEPT. EN VRIJDAG 6 SEPT.

17.00-19.00 UUR

NEEDE:
MAANDAG 26AUG. 1915-20.30 UUR IN

"ZAAL MEYERS"

RUURLO:
DINSDAG 3 SEPT. 18.15-19.30 UUR IN

"DE LUIFEL"

GEESTEREN:
WOENSDAG 4 SEPT. 17.00-18.00 UUR IN

"ZAAL BAAN"

BORCULO:
WOENSDAG 4 SEPT. 18.15-19.30 UUR IN

"ZAAL PETERS"

LAREN:
DONDERDAG 5 SEPT. 18.00-19.15 UUR

IN "ZAAL STEGEMAN"
i.v.m. de larense kermis inschrijven op donderdag,

maar de lessen worden gegeven op maandag

VORDEN:
ZATERDAG 7 SEPT. 18.00-19.15 UUR IN

HET DORPSCENTRUM

inschrijfgeld ƒ10,-

MASTERS

Tramstraat 37 - 39, 7241 CH Lochem.Telefoon 0573 25 18 36



Bij BouwCenter HCI vindt u

de nieuwste collecties van

Europa's toonaangevende

sanitairfabrikanten waar u

de geldkraan niet voor hoeft

open te draaien. Want dat is

BouwCenter HCI: betaalbare

kwaliteitsprodukten.

OOK VINDT U BIJ

ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

KEUKENS,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIALEN

WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING

...voorde
kranigste prijsjes

U zit er warmpjes
bij

maar ook
veilig en koel

met onze

rolluiken
in diverse kleuren,

op maat

Openingstijden:
ma/vr 8-17 uur, zaterdag 9-13 uur, vrij-
dagavond koopavond van 19-21 uur

BouwCenteiïHCI
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, laterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

De veiling belooft weer gezellig
te worden. Vergeet dus niet

ZATERDAG
21 SEPTEMBER

vrij te houden.

Om 19.30 uur starten wij
met een

GRANDIOZE
VEILING
m zaai'De Herberg'

te Vorden
De Veilingcomm.

^^^^

Drie duppiéfe
per uur.

Da's niet duur

NISSAN
Drie duppies per uur? Jazeker! Want een nieuwe Nissan Almera

Airco least u nu al vanaf f 219,- per maand. Dat is maar f 7,20 per dag. Oftewel drie

dubbeltjes per uur. Een Privé leaseprijs waar je vrolijk van wordt. Maar er is meer.

Dankzij standaard airconditioning (vanaf GX) blijft u 's zomers fris en alert. Dat is

wel zo veilig. In herfst en winter is het behaaglijk warm en heeft u nooit meer last van

beslagen ramen. Stuurbekrachtiging en airbagzijn altijd standaard. U kunt kiezen uit

een soepele 1.4 of 1.6 liter 16V benzinemotor of sterke 2.0 liter diesel, 3-,4- en 5-deurs

modellen en luxe/sportieve uitrustingsniveaus. Maak een verfrissende proefrit en ont-

dek de zorgeloze voordelen van Nissan Privé Lease. Nissan. Da's pas genieten.

Privé Lease.
Voorbeeld l

Alleen bij de Nissan dealer.

Verkoopprijs f31.095-
Aanbetaling/ inruil ƒ 12.977,-
Kredietsom f 18. 118,-

Financiehngsvoorbeeld
(niet doorlopend krediet)

Voorbeeld 1

Voorbeeld II

Effecti^.
op jaarbasis

8.9%

8.9%

Loopti|d

48 maanden

36 maanden

Kredietsom

f 18.118,-

M 9.338,-

• Het krediet wordt verstrekt door Nissan Fmance B.V. Zi| toetst elke kredi
" Exclusief aanbetaling.

Voorbeeld II
Verkoopprijs
Aanbetaling/inruil
Kredietsom

Krediet
vergoeding

15.394.

f 4.446,-

Termijnbedrag
per maand"

f 219,-

( 2 4 4 , -

ƒ31.095,-
ƒ 11.757,-
ƒ 19.338,-

Restant
betaling

f 1 3.000,-

t 15.000,

op afbetaling"

f 23.512,-

123.784,-

taanvraaq bij het Bureau Krediet Registratie (BK

Consumentenadviesprijs incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

De Nissan dealer:

Autobedrijf Jos Herwers
Hengelo (Gld.) / Zutphen

Hummeloseweg 10 - Telefoon (0575) 46 22 44
De Stoven 25 - Telefoon (0575) 52 25 22

S i : M B l R
om 930, 13.45, 15.30
en 19.15 uur*

donderdag 5 september.
Gezellige shows met alle nieuwe trends
voor man én vrouw.
We trakteren op koffie met iets lekkers.

mode
* Telefonisch reserveren van zitplaatsen (0575) 55 13 81 van harte aanbevolen. De toegang is gr

Burgemeester Calleestraat 9, 7251 EA Vorden. (0575) 55 13 81



toeristisch Nederland
De VVV, de organisatie met het bekende
blauwe logo, is een uiterst actieve instelling
die het toerisme in Nederland in elk opzicht
helpt bevorderen. Door het organiseren van
alle mogelijke activiteiten - vaak in samen-
werking met andere instellingen die het toe-
risme stimuleren - wil de VVV de toeristische mogelijkheden
in ons land verder uitbreiden. Goede voorbeelden daarvan
zijn Nederland Fietsland en de Wandelmaand met honder-
den fiets- en wandeltochten.

VVV-Geschenk-
bon steunt Unicef

Het hart van de VVV-organisatie
bestaat uit de VVV-kantoren. Ver-
spreid over Nederland vindt u ze, in
of nabij toeristische gebieden. In een
VVV-winkel kunt u toeristische infor-
matie krijgen over heel'Nederland,
over musea, uitgaansgelegenheden,
toeristische attracties, wandelroutes,
natuurgebieden, hotelaccommodatie,

goede eetgelegenheden en nog veel
meer. U kunt er ook terecht voor meer
informatie over tentoonstellingen,
concerten en theatervoorstellingen. In
veel gevallen kunt u daarvoor ook tic-
kets reserveren. De VVV-kantoren
boeken ook dag- en verblijfsarrange-
menten in heel Nederland. Verder
heeft de VVV een speciaal dagtoch-
tenprogramma voor groepen samen-
gesteld: de VVV staat voor toeristisch
Nederland.
Bij een VVV-winkel kunt u tenslotte,
naast toeristische gidsen en boeken,
vaak ook allerlei andere artikelen
aanschaffen. Denk maar aan typisch
Hollandse souvenirs, kunstboeken,
ansichtkaarten, telefoonkaarten en
strippenkaarten en last but not least de
bekende en handige VVV-Geschenk-
bonnen. Over die laatste vindt u
elders op deze pagina meer informa-
tie!

Wie een VVV-Geschenkbon
koopt, doet daarmee niet
alleen de ontvanger een ple-
zier. Met de speciale Unicef-
envelop eromheen (vraag
ernaar bij het VVV-kantoor!)
wordt ook het prachtige
werk van deze unieke
wereldomvattende organisa-
tie gesteund. De VVV-
Geschenkbon keert jaarlijks
minimaal 10.000 gulden uit
aan Unicef. Hoe meer VVV-
Geschenkbormen met een
Unicef-envelop er worden
verkocht, hoe hoger dat
bedrag wordt!

0èW-öésefteakbcm .is voor forceren een fantastisch kado, wantze feinrten
er bij vrijwel al torn favoriete zaKett mee terecht, of M nou een ed, maKe-üo
of fflQdteiöe kleding moet worden, met de WV-Gescrjentóon kunnen ze
helemaal nun eigen smaak volgen, En zeg nou zelf, verpakt in een passende

«.i i- k c? 11

j fii^ilverberk Parken is
deiiankoopwaarde van uw

WV-Geschenkbon van 25, 50
of 75 gÊÊen ineens méér waard

IrttbrrneeF straks in november M
december iji| het WNantóor eens

van een VVV-Gescnenkbwi
j Vóór Jiif|e|i pid een

aar^
inomerrten in het Jaar. Altijd
als extraatje sjj zo'n handige

In samenwerking met Zilverberk Par-
ken, de organisatie met 12 vakantie-
parken door heel Nederland waar u de
mooiste bungalows, appartementen
en campings vindt, zorgt de VVV-
Geschenkbon ervoor dat de VVV-
Geschenkbon veel
meer waard wordt
dan erop afgedrukt
staat. Hoe gaat dat in
zijn werk? Koopt u
bijvoorbeeld een VVV-Geschenkbon
van ƒ 25,-, dan krijgt u daar een
Aktiekortingbon bij die recht geeft
op ƒ 25,- korting op een reservering
b i j één van de Zilverberk Parken.
Koopt u een VVV-Geschenkbon van
ƒ 50,-, dan krijgt u een Aktiekorting-

Informeer bij uw
VW-kantoor naar

andere akties!

bon van maar liefst ƒ 50,-. Zo kan uw
korting op een boeking bij één van de
Zilverberk Parken oplopen tot ƒ 75,-
(bij aankoop van VVV-Geschenkbon-
nen ter waarde van ƒ 75,-).
Ga voor meer informatie naar uw

dichtstbijzijnde
VVV-winkel! De
maximale korting
per reservering
bedraagt 75 gulden.

* Deze aktie loopt tot 11 oktober
1996. Alleen geldig voor een mid-
week- of weekend-boeking, uitgezon-
derd feestdagen en tijdens schoolva-
kanties. De aanbieding geldt niet
voor reeds gemaakte reserveringen.

U kunt er bijna overal mee terecht

VVV-Geschenkbon:
topper van de VVV's
Eén van de meest gewilde artikelen in de VVV-winkels is de
VVV-Geschenkbon. Een ideaal kado, want de ontvanger is
vrij in de besteding ervan. Een smaakvol kado ook, als u er
één van de prachtig ontworpen sier-enveloppen bijkoopt.
Zo geeft u er voor een speciale gelegenheid een persoonlijk
tintje aan. Met de aankoop van een VVV-Geschenkbon
steunt u bovendien het werk van VVV's die zich inspannen
om iedereen die belt of binnenlooprvan goede informatie te
voorzien. VVV's... u kunt niet zonder!

De WV-Geschenkbon is verkrijg-
baar in acht waarden: ƒ 10,-, ƒ 12,50,
ƒ 15,-, ƒ20,-, ƒ25,-, ƒ49,-, ƒ50,- en
ƒ 100,-. Hij is te koop bij alle VVV-
kantoren in heel Nederland.
U kunt met de VVV-Geschenkbon
bijna overal terecht. Bij ruim 35.000
detaillisten in elke branche, waaron-
der 29 winkelketens, accepteren ze
hem. Veel van de adverterende win-
keliers in deze krant zien klanten met

een VVV-Geschenkbon ook graag
hun zaak binnenkomen. Bij boek- en
cd-winkels bijvoorbeeld, maar u kunt
er ook mee betalen bij de grote
Nederlandse dagattractieparken,
de 50 recreatie-uitspanningen van
ToerNed en bij tallo/.e hotels en res-
taurants. Al die mogelijkheden maken
de VVV-Geschenkbon tot een kado
dat tegemoet komt aan ieders
persoonlijke smaak.

b

Sier-enveloppen zijn er
voor elke gelegenheid
Als u een VVV-Geschenkbon koopt, kijk dan meteen eens naar de molen
met sier-enveloppen. Ze zijn er in de mooiste kleurige uitvoeringen voor
elke denkbare gelegenheid: voor een diner, een boek, een cd, een dagje-uit,
een avondje-uit of zomaar om zelf in te vullen. Inmiddels zijn er weer acht
nieuwe ontwerpen aan de collectie toegevoegd, zoals een bedankje, voor een
huwelijkskado naar eigen wens of voor een geslaagde examenkandidaat.
Een sier-envelop geeft de VVV-Geschenkbon een echt persoonlijk tintje.

Niette
versmaden
voordelen

met de
VVV-dinerbon

Steeds meer mensen ontdekken dat de WV-Geschenkbon in
een ander jasje gestoken een geweldig leuk kado is: de
VVV-dinerbon. U kunt bij uw WV-Geschenkbon een speciale
diner-envelop kopen. Tevens krijgt u er het unieke WV-
Geschenkbon Voordeelgidsje gratis bij. Daar staat een hele-
boel handige informatie in.

Inzenden vóór 30 september aanstaande

Maak kans op één van de VVV-Geschenkbonnen
van 100 gulden of op de
hoofdprijs van 1,000 gulden

Allereerst een per provincie gerang-
schikte lijst van alle restaurants waar
ze u graag met een VVV-Geschenk-
bon zien betalen. Draait u het gidsje
om dan ziet u per regio alle attractie-
parken en theaters waar de VVV-
Geschenkbon eveneens welkom is.
Midden in het gidsje staat een aantal

niet te versmaden voordeelcoupons.
U krijgt er fikse kortingen mee bij
diverse restaurants, in een museum,
op een indoor-kartbaan en bij de aan-
koop van cd's.
Als dat geen goede redenen zijn om
eens een VVV-dinerbon kado te doen
ofte ontvangen!

In dit diagram zitten de 24 woorden verborgen
die iets te maken hebben met die onovertroffen
VVV-Geschenkbon en wat u er allemaal mee
kunt doen. Zoek de woorden op en streep ze
weg. U vindt ze van links naar rechts en omge-
keerd, van boven naar beneden en omgekeerd j
en diagonaal. Eén letter kan verschillende J
keren worden weggestreept.

Uiteindelijk houdt u 41 letters over die van links naar
rechts genoteerd de oplossing vormen. Schrijf deze op
een - voldoende gefrankeerde - briefkaart en stuur
deze vóór 30 september 1996 in naar:

Stichting Landelijke WV-Geschenkbon,
Postbus 669, 3800 AR Amersfoort.

Wie weet bent u de gelukkige die de hoofdprijs
van 1.000 gulden VVV-Geschenkbonnen of één
van de tien VVV-Geschenkbonnen van 100 gulden wint!



van 9 t/m 14 september
• Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 0575-55 19 71 • Winterswijk Misterstraal 76, Tel. 0543-51 39 80 • Doetinchem Dr Huber Noodts t raa t 14, i e l . '

Gehoorzaamheids-
cursus voor

puppen,
beginnende en

gevorderde
honden.
Lokatie:

Banninkstraat 28Start: 7 september a.s.
om 15.00 uur
Inlichtingen bij onze gedipt, instrukteurs:
Jan Vredegoor (0575) 46 29 68
Theo Lammers (0573) 25 69 71
Fons Bouwmeister (0314) 34 58 07
Hans Lichtenberg (0575) 46 20 42
Theo Comelissen (0575) 46 26 98

Overweg 18
Vorden

Nu bij aankoop van een abonnement gratis:
3 squashlessen - 1 racket - 1 bal

Prijzen abonnementen
Volledig abonnement f 425,-
Dag-abonnement f 225,-
Student/scholier f 150,-

Zoveel squashen
als je maar wilt

CMtüg
t/m augustus '97

B0I voor méér informatie -Tel. (0575) 55 18 44

Zaterdag 5 oktober a.s.

Dansavond
met

koud/wa r m
buffet

All-in prijs f 5O,- p.p.
m.m.v. Lost Ferros

Halle Nijmanweg 13, Halle
Telefoon (0314)63 13 88

Raatsreservering gewenst

Tonny Jurrtëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573) 45 11 61

een HR ketel huren!
0575551546

Geef alle kinderen een gezonde kans

! STICHTING VOLKSUNIVERSITEIT ZUTPHEN

1946

•

1996

Open dag
informatie over
alle activiteiten
Zaterdag 7 september
Burgerzaal 10-16 uur

Lange Holstraat
Zutphen

OPRUIMING

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

WIE GAAT ER MEE NAAR DE

RECHTSTREEKSE OPNAME VAN

CATHERINE
OP RTL 4?

Datum vertrek in overleg.'

Vertrek: Ruurlo 12.45 uur
Vorden 13.00 uur
Zutphen 13.20 uur

Prijs f 45,- p.p. (incl. koffie met koek
en een jachtschotel)

HAVI Reizen J.L. Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34
Bi| voldoende deelname

In verband met het
enorme aanbod van
goederen is de aan-

vangstijd van de

veiling
op zaterdag

21 september
in zaal 'De Herberg' te
Vorden een half uur

vervroegd, dus

19.30 uur
De Veilingcomm.

O-DISCO
Kranenburg

Vrijdag:

Hitmania v.a. 21.OO uur

met HAPPY HOU R
2 halen 1 betalen
van 21.OO tot 22.OO uur

•net DJ Rene

Licht door NOCI LICHT

Ruurloseweg 64
Kranenburg-Vorden/Tel. 556357

Ook voor bruiloften en
partijen tot aoo personen.
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